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اإلمــارة اإلســامية صــرح مبــارك بُنــي علــى عقيــدة اإليمــان وعلــى 
ــاء  ــن، وُرّوي بدم ــم الصادقي ــوى هللا، وأُســس بأشــاء طــاب العل تق

خيــرة أبنــاء األمــة المجاهديــن.
نعــم! اإلمــارة اإلســامية قضــت علــى الشــرك والفســاد، واســتأصلت 
جــذور الشــيوعية واإللحــاد، حكمــت شــرع هللا وأعــادت لألمــة أمجــاد 

ماضيهــا.
وكمــا قــال الدكتــور عبــد هللا عــزام رحمــه هللا إن الكفــر العالمــي اتفــق 
علــى أن ال تقــوم لإلســام قائمــة فــي األرض، ولــذا فهــم ال يســمحون 
بــأي تجمــع إســامي يدعــوا لقيــام حكــم هللا فــي األرض. وأمــم 
الكفــر تتوحــد وتتحــرك لســحق أي طليعــة مــن الطائــع الداعيــة إلــى 
تحكيــم الكتــاب والســنة. ولقــد كانــت اإلمــارة اإلســامية منــذ نشــأتها 
ــجت  ــرات، ونُِس ــا المؤام ــت ضده ــار، فِحيك ــل الكف ــن قب ــتهدفة م مس
ــون،  ــا المتربّص ــص به ــم، وتربّ ــا الته ــت عليه ــد ولُفّق ــا المكائ حوله
ــاب،  ــي تب ــل مكرهــم ف ــي نحورهــم وجع ــد األعــداء ف إال أن هللا رّد كي
ــارة اإلســامية  ــات اإلم ــى صخــرة ثب ــع دسائســهم عل فتحطّمــت جمي
وصمودهــا. ومعظــم هــذه المؤامــرات كانــت محــاوالت فاشــلة لتفريــق 
جمــع اإلمــارة اإلســامية وتشــتيت شــملها وتمزيــق وحدتهــا. وال شــك 
ــر  ــا أم ــوب مجاهديه ــف قل ــامية وتآل ــارة اإلس ــة اإلم ــدة كلم أن وح
ــون أن ســر  ــم يعلم ــم، ألنه ــّض مضاجعه ــي ويق ــر العالم ــؤرق الكف ي
قــوة المســلمين فــي وحــدة صفهــم، فمــا دام صفهــم واحــداً، وقيادتهــم 

واحــدة، فــا يمكــن لألعــداء مقارعتهــم أو القضــاء عليهــم.
ــك  ــد المســلمين؛ ولذل ــورة توّح ــدى خط ــداء اإلســام م ــد أدرك أع لق
ــق جمعهــم.  ــن فــي كل زمــان لتشــتيت شــملهم وتفري يســعون جاهدي
ولقــد أمرنــا هللا ســبحانه وتعالــى فــي كتابــه باالجتمــاع واأللفــة ونهانــا 
عــن اإلختــاف والفرقــة، قــال تعالــى: }َواْعتَِصُمــوْا بَِحْبــِل هللّاِ َجِميعــاً 
ــَن  ــوْا َكالَِّذي ــى: }َوالَ تَُكونُ ــال تعال ــران103(. وق ــوْا{ )آل عم قُ َوالَ تَفَرَّ
ــئَِك لَُهــْم َعــَذاٌب  ــاُت َوأُْولَـ ــِد َمــا َجاءُهــُم اْلبَيِّنَ قُــوْا َواْختَلَفُــوْا ِمــن بَْع تَفَرَّ

ــٌم{ )آل عمــران105(. َعِظي
إن تآلــف قلــوب المؤمنيــن محــض فضــل مــن هللا، فــا يمكــن ألحــد أن 
يشــتريها بالمــال ولــو أنفــق جميــع مــا فــي األرض، وهــي مــن النعــم 
العظيمــة والمنــن الجزيلــة التــي امتــّن هللا بهــا علــى نبيــه صلــى هللا 
ــي األَْرِض  ــا فِ ــَت َم ــْو أَنفَْق ــْم لَ ــَن قُلُوبِِه ــَف بَْي عليــه وســلم فقــال: }َوأَلَّ
ــا أَلَّفـَـْت بَْيــَن قُلُوبِِهــْم َولَـــِكنَّ هللّاَ أَلَّــَف بَْينَُهــْم إِنَّــهُ َعِزيــٌز َحِكيٌم{  َجِميعــاً مَّ

)األنفــال63(.
والتحــزب  للتعــدد  وإن  وخيمــة  عواقــب  والتشــرذم  للتفــرق  إن 
ــوْا  ــولَهُ َوالَ تَنَاَزُع ــوْا هللّاَ َوَرُس ــى: }َوأَِطيُع ــال تعال مفاســد جســيمة، ق
 } ابِِريــَن  الصَّ َمــَع  هللّاَ  إِنَّ  َواْصبِــُروْا  ِريُحُكــْم  َوتَْذَهــَب  فَتَْفَشــلُوْا 
)األنفــال46(؛ ألن الخافــات والصراعــات تــؤدي إلــى التباغــض 
والتنابــز والتنافــر والتناحــر. والنزاعــات والعــداوات تمهــد للعــن 
والطعــن والتكفيــر والتخويــن، وهكــذا يصــل األمــر إلــى االقتتــال 
الداخلــي بيــن المســلمين، فتندلــع الحــروب وتســتعر الفتــن، وتُســفك 
ــم،  ــن، وتتاشــى قوته ــح المؤمني ــب ري ــذا تذه ــاء، وهك ــاء األبري دم
وتنكســر شــوكتهم، ويتســلط الكافــرون عليهــم، وتتأخــر االنتصــارات 
ــن  ــلمون م ــَرم المس ــات، ويُح ــود والطاق ــع الجه ــات، وتضي والفتوح
قطــف ثمــرة تضحياتهــم وجهادهــم، وتعــّم الفوضــى فــي بادهــم، 
فينشــغل المؤمنــون بأنفســهم، ويغتنــم الكفــار هــذه الفرصــة لتحقيــق 
مآربهــم وطموحاتهــم، ويســتغلونها لتنفيــذ مخططاتهــم ومؤامراتهــم، 
ــى  ــون الزيــت عل ــة، ويصب ــن بل ــدون الطي ــدون ويمكــرون، فيزي فيكي
النــار، ويحركــون الضغائــن واألحقــاد فــي النفــوس، فتتفــرق القلــوب 

أكثــر فأكثــر، ويتخذونــه دليــاً عمليــاً لتشــويه اإلســام والجهــاد، 
وســبياً إلقنــاع أهــل اإلســام باللهــث وراء ســراب ملــل الكفــر علــى 
أمــل أن ينجــوا مــن المعانــاة واالضطهــاد، فيواجــه المســملون المزيــد 

ــتضعاف. ــذل واالس ــن ال م
أمــا إذا كان بيــن المســلمين والمجاهديــن تعاضــد وتماســك، وتكاتــف 
وترابــط، وتوّحــد وتــوّدد، فســتقوى عاقــات األخــوة والمحبــة بينهــم، 
ــط المواســاة  ــم رواب ــة، وتشــتد بينه ــة والرحم ــق أواصــر األلف وتعم
والتعــاون. وبهــذا يصبــح صــف المؤمنيــن بنيانــاً مرصوصــاً يصعــب 
علــى الكافريــن اختراقــه، فتعــود للمســلمين عزتهــم وهيبتهــم وتقــوى 
شــوكتهم وتقــوم لهــم قائمــة. يقــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه 
هللا: إذا تفــرق القــوم فســدوا وهلكــوا، وإذا اجتمعــوا صلحــوا وملكــوا، 
فــإن الجماعــة رحمــة، والفرقــة عــذاب. )مجمــوع الفتــاوى ج3 

ص421(.
وعنــد تكالــب الحلــف الصليبــي علــى أفغانســتان، أنفقــت ملــل الكفــر 
مليــارات الــدوالرات لتفــّرق جمــع المجاهديــن فــي أفغانســتان، فســقط 
البعــض فــي فخهــم، واتخــذوا أســماء براقــة، وأُعطُــوا شــعارات 
جذابــة، محاوليــن بهــا تفريــق جمــع المجاهديــن فــي أفغانســتان، لكــن 

محاوالتهــم بــاءت بالفشــل وهلل الحمــد والمنــة.
ــي  ــة ف ــاد الفرق ــرة إليج ــاليب كثي ــتعملون أس ــام يس ــداء اإلس إن أع
صــف المســلمين مــن أبرزهــا: إغــراء بعــض المجاهديــن لإلنشــقاق 
عــن صــّف جماعتهــم المجاهــدة، أو إغوائهــم عــن طريــق بــث 
ــا  ــا، وبأنه ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــد الجماع ــف ض ــات واألراجي الدعاي
تعاملهــم بالجفــاء، أو باإلطــراء والثنــاء عليهــم والمبالغــة فــي مدحهــم 
ــدون  ــن بأنفســهم، فيبتع ــن المعجبي ــروا م ــروا وينخدعــوا ويصي ليغت
ــذ يســهل لهــم اصطيادهــم إال مــن عصمهــم هللا  عــن الجماعــة وحينئ
ــع  ــان م ــك غس ــتخدمه مل ــذي اس ــلوب ال ــو األس ــذا ه ــم. وه وحفظه
كعــب ابــن مالــك رضــي هللا عنــه فأرســل إليــه كتابــاً خاطبــه متــودداً 
ــا أن  ــد بلغن ــه ق ــد، فإن ــا بع ــه: )أم ــب إلي ــه واســتلحقه بنفســه وكت إلي
صاحبــك قــد جافــاك ولــم يجعلــك هللا بــدار هــوان وال مضيعــة، فالحــق 
ــة  ــا جه ــم به ــض فيّم ــه رف ــي هللا عن ــاً رض ــن كعب ــك(، لك ــا نواس بن

ــه. ــا ب ــور وأحرقه التن
وأنــا شــخصياً أعــرف قــادة بارزيــن فــي اإلمــارة اإلســامية عــرض 
عليهــم شــياطين المخابــرات أمــواالً ضخمــة وقالــوا لهــم: إن اإلمــارة 
اإلســامية تغيــرت وتبّدلــت، وأنهــا ال تســعى إلقامــة شــرع هللا، ووو... 
وأنهــا ال تعبــأ بكــم وال تكتــرث ألمركــم، وأننــا ال نمنعكــم مــن الجهــاد 
فــي ســبيل هللا، ولكــن انشــقوا عــن صــف اإلمــارة اإلســامية وقاتلــوا 

وســنقوم بدعمكــم وســنوفر لكــم جميــع مــا تحتاجــون إليــه.
ــوا  ــوا والزال ــخ فرفض ــذا الف ــي ه ــوع ف ــن الوق ــم م ــن هللا عصمه لك

يقاتلــون تحــت رايــة اإلمــارة اإلســامية.
تــراّص  ثبــات مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية وحرصهــم علــى  إن 
صفوفهــم ووحــدة كلمتهــم، رغــم المحــاوالت المســتمرة المســتميتة 
لتشــتيت شــملهم، لرســالة واضحــة إلــى أعــداء اإلســام بأننــا ســنظل 
ــر هللا  ــم أن نص ــا نعل ــا. إنن ــراص صفوفن ــا وت ــدة كلمتن ــم بوح نؤرقك
قليلــة،  قلــة  كانــوا  ولــو  بحبلــه  يعتصمــون  الذيــن  مــع  وتأييــده 
والمتشــرذمون المتصارعــون ال ينفعــون اإلســام بشــيء ولــو كانــوا 
كثــرة كثيــرة. فلــن نبــّدل رضــى هللا بســخطه، ونعمتــه بنقمتــه، فلقــد 
عشــنا تجربــة حيّــة ُحِرمنــا فيهــا مــن قطــف ثمــرة جهادنــا ضــد 
القــوات الســوفييتية؛ بســبب التحــزب والتعــدد، واالفتــراق والشــقاق، 
واالقتتــال واالضمحــال، فأنعــم هللا علينــا وألـّـف بيــن قلوبنــا وأصبحنــا 
بنعمتــه إخوانــاً. لقــد أقمنــا هــذا الصــرح المبــارك بعــد تقديــم ماييــن 
الشــهداء وتقديــم تضحيــات كبيــرة، وبــذل جهــود وطاقــات عظيمــة، 
فلــن نســمح ألحــد أن يمــس هــذا الصــرح الطيــب بســوء. ونســأل هللا 
ــن، وأن  ــن والمجاهدي ــع المؤمني ــم شــمل جمي ــى أن يل ســبحانه وتعال
ــى  ــى عل ــى هللا تعال ــي نحورهــم. وصل ــن ف ــد أعــداء هــذا الدي ــرد كي ي

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل ــه محمــد وعل ــر خلق خي

يا أعداء اإلسالم! سنظل نؤرقكم

بوحـدة كلـمـتـنا
وتراصّ صفوفنا

االفتتاحية
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــدهللا معــّز التوحيــد و أهلــه، و مــذّل الشــرك و حزبــه، و أشــهد أن ال إلــه إالّ هللا وحــده ال شــريك لــه فــي ربوبيتــه و ألوهيتــه 
وأســمائه و صفاتــه، و أشــهد أّن نبينــا محمــداً عبــده و رســوله، اللهــّم صــّل و ســلم و بــارك عليــه وعلــى آلــه و أصحابــه وبعــد:

إلى الشيخ أبي بكر البغدادي و جميع إخوانه المجاهدين الذين يقاتلون تحت قيادته ضّد االحتال األمريكي!
السام عليكم ورحمة هللا و بركاته

نســأل هللا تعالــى أن يَُمــّن علــى جميــع المجاهديــن الذيــن يجاهــدون فــي ســبيل إعــاء كلمتــه ويســعون لتطبيــق شــرعه ســبحانه 
وتعالــى بالتوفيــق والســداد و بالتمســك بعقيــدة التوحيــد و االعتصــام بأحــكام الديــن الحنيــف.

ــدور هــام بعــد  ــد قامــت ب ــى هــذا الزمــن، و ق ــه األول إل ــاً  لإلســام مــن قرن ــاً منيع ــت حصن أيهــا المجاهــدون! إّن أفغانســتان ظلّ
جزيــرة العــرب فــي نشــر الديــن اإلســامي فــي قــارة آســيا، و إّن أبطــال الجهــاد المعاصــر مثــل إمــام المجاهديــن الشــيخ عبــدهللا 
عــزام، و قائــد المجاهديــن الشــيخ أســامة بــن الدن، و قاهــر الصليبييــن أبــو مصعــب الزرقــاوي، و هــازم المحلديــن خطـّـاب رحمهــم 

هللا تعالــى جميعــاً كانــوا يعتــزون بالتلّمــذ فــي مدرســة أفغانســتان الجهاديــة.
و بالعــزم الــذي بــدأ بــه المجاهــدون جهادهــم ضــّد االنجليــز، و الــروس، و األمريكييــن، و قّدمــوا تضحيــات جســام لنصــرة اإلســام، 
واصلــت اإلمــارة اإلســامية و الشــعب األفغانــي المســلم تقديــم تضحيــات ال تٌنكــر فــي هــذا الســبيل، و الزالــت تقّدمهــا، و هــا هــو 
جهادنــا المقــّدس ضــّد الصليبييــن المحتلّيــن علــى مشــارف االنتصــار، و قــد فــّر معظــم األمريكييــن و حلفاؤهــم الكفــار. و مــن يــوم 
آلخــر يبســط المجاهــدون ســيطرتهم علــى المناطــق الواســعة مــن البــاد، و نحــن علــى أمــل مزيــد مــن االنتصــارات فــي العــام 

الجــاري )1436 هـــ ( لكــي نطــوي بســاط فلــول العــدّو - إن شــاء هللا تعالــى- و ماذلــك علــى هللا بعزيــز.
إخواننــا المجاهــدون! إّن مــن األهــداف األساســية للغــزو األمريكــي ألفغانســتان كان القضــاء علــى النظــام اإلســامي الــذي اٌســس 
ِوفــَق األحــكام اإلســامية علــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، و كانــت أحــكام الشــرع تٌطبــق فــي جميــع دوائــر و إدارات الحكومــة، 
وقــد اســتأصلت اإلمــارة اإلســامية جــذور فســاد الفكــر الشــيوعي، وقضــت علــى الشــرك, و ســّدت طــرق جميــع البــدع و الخرافات، 
و كان الكفــر العالمــي بقيــادة أمريــكا ال يتحّمــل مثــل ذلــك النظــام اإلســامي، و لذلــك هجمــت عليــه بوحشــية، متذّرعــة بمختلــف 

لحجج. ا
ــر المؤمنيــن المــا محمــد  ــادة اإلمــارة اإلســامية التــي يرأســها أمي ــة بقي و قــد رّص الشــعب األفغانــي المســلم صفوفــه الجهادي
عمــر المجاهــد ) أدام هللا حياتــه( ضــّد الغــزاة، و قــّدم تضحيــات فــّذة خــال 13 ســنة لتحريــر أفغانســتان و إقامــة النظــام اإلســامي 
ــو أّن  ــن ه ــن الصليبيي ــة المحتلّي ــي مقاوم ــارة اإلســامية ف ــة لإلم ــزات للسياســة الجهادي ــم كمي ــره لك ــد أن نذك ــا نري ــا، و م فيه
اإلمــارة اإلســامية قــد ركــزت منــذ البدايــة علــى وحــدة الصــف الجهــادي ورصهــا ضــّد الكفــر العالمــي، و الزالــت تؤكــد عليهــا، 
ألننــا شــاهدنا األثــار الســيئة لتفــّرق و تشــرذم الصــف الجهــادي  فــي زمــن االحتــال الســوفياتي، و الــذي بســببه ضاعــت الجهــاد 
التــي نضجــت بدمــاء مليــون و نصــف مليــون مــن الشــهداء، و خــاب جميــع آمــال األمــة اإلســامية التــي كانــت قــد عقدتهــا بذلــك 

الجهــاد اإلســامي.
فنظــراً لحديــث النبــي صلـّـي هللا عليــه وســلم:) ال يلــّدُغ المســلم مــن جحــر واحــد مّرتيــن( رواه اإلمــام البخــاري برقــم 83، و اإلمــام 
مســلم برقــم 7690، تؤكــد اإلمــارة اإلســامية علــى وحــدة الصــّف الجهــادي، ألّن الحفــاظ علــى وحــدة الصــف الجهــادي ورصــه 
ــاً كأنّهــم  هــو مــن األعمــال المأمــور بهــا شــرعا، يقــول هللا تعالــى فــي هــذا األمــر:) إّن هللا يحــب الذيــن يقاتلــون فــي ســبيله صفّ
بنيــان مرصوص(الصــف/ 6. و فــي آيــة أخــرى ينهــى هللا تعالــى المســلمين بنــصٍّ صريــح مــن التنــازع و التفــّرق و اختــاف ذات 
البيــن، و يقــول لهــم:) وأطيعــوا هللا و رســوله و ال تنازعــوا فتفشــلوا و تذهــب ريحكــم  و اصبــروا إّن هللا مــع الصابرين(األنفــال/ 

.46
فعمــاً بالنصــوص القــر آنيــة المذكــورة، و اســتفادةً مــن تجــارب الجهــاد األفغانــي الســابق، و لمعرفتهــا بطبيعــة المجتمــع األفغانــي 

رسالة الشورى القيادي لإلمارة اإلسالمية
إىل الشيخ أبي بكر البغدادي وإخوانه اجملاهدين
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ال تــرى اإلمــارة اإلســامية تعــّدد الصــف الجهــادي ال فــي صالــح الجهــاد و ال فــي صالــح المســلمين، ألّن مــن خصوصيــة البيئــة 
األفغانيــة أنّهــا دومــاً تحيــط بهــا اإلختافــات و المنازعــات الداخليــة، إال إذا كانــت القيــادة فيهــا واحــدة، فــإّن احتمــال الخافــات 

الداخليــة فيهــا فــي تلــك الحالــة تنتفــي.
ــذل اآلن  إّن اإلمــارة اإلســامية كانــت قــد قضــت حتــى اآلن علــى جميــع مؤامــرات االختــاف و التفــّرق بوحــدة صفهــا، فــإن تُب
ــادة أخــرى رغــم وجــود صــف اإلمــارة اإلســامية المرصــوص و قيادتهــا  المســاعي إليجــاد صــف جهــادي آخــر، أو إليجــاد قي
ــك تشــترط اإلمــارة اإلســامية  ــن االختــاف و التفــرق. و لذل ــزرع فت ــة ل ــة األرضي ــه ســيكون ُجهــداً متّعمــداً لتهيئ المحنكــة، فإن

للفّعاليــات الجهاديــة فــي أفغانســتان أن تكــون تحــت قيادتهــا فقــط، وفــي هــذا المجــال نُصــّر علــى النقــاط التاليــة:

1 – بمــا أّن وحــدة الصــف اإلســامي عمــل مأمــور بــه شــرعا و يتحتــم وجوبهــا عنــد قتــال الكفــار و والصــراع معهــم، فلذلــك 
يجــب أن يكــون الجهــاد فــي أفغانســتان ضــّد األمريكييــن الغــزاة وعمائهــم تحــت رايــة واحــدة، و قيــادة واحــدة ويجــب أن يكــون 

كلمــة المجاهديــن واحــدة.
و بمــا أّن قيــادة اإلمــارة اإلســامية قــد ٌعينــت بانتخــاب شــرعي و بمبايعــة ) 1500( عالــم شــرعي )شــورى أهــل الحــل والعقــد( 
و قــام بتأييــد هــذه اإلمــارة الشــرعية عــدد مــن علمــاء وفقهــاء العالــم اإلســامي و قــادة المجاهديــن كالشــيخ حمــود بــن عقــاء 
ــت  ــامية الزال ــارة اإلس ــا، و إّن اإلم ــد بايعه ــى- وكان ق ــا هللا تعال ــن الدن رحمهم ــامة ب ــد هللا أس ــي عب ــيخ أب ــعيبي, و كالش الش
ثابتــة علــي موقفهــا اإلســامي لــم تتغيــر ولــم تتبــدل، وإن أهــل الســنة والجماعــة مــن جميــع العالــم يؤيدونهــا ويتعاطفــون معهــا 

وينافحــون عنهــا فنظــراً لهــذا الوضــع ال ضــرورة شــرعاً والعقــاً إليجــاد صــٍف مــواٍز جديــد فــي أفغانســتان.

2 – إّن المســلمين مكلّفــون شــرعاً و عقــاً باتخــاذ الطــرق و التدابيــر التــي تكفــل لمجتمعهــم المســلم تحقيــق المصالــح الشــرعية و 
الدنيويــة العليــا و تتســبب فــي حفظهــم و نجاحهــم، واإلمــارة اإلســامية تــرى جميــع مصالحهــا الشــرعية و الدنيويــة فــي وحــدة 

الصــف، و تعتبــر الفعاليــات تحــت مســّميات ورايــات أخــرى فــي ضــرر لإلســام و المســلمين و مصالــح الجهــاد.
واإلمــارة اإلســامية مــن منطلــق األخــوة الدينيــة ال تنــوي إال الخيــر لكــم، وال تريــد التدخــل فــي شــؤونكم، و تتوقــع بالمقابــل منكــم 
التعامــل بالمثــل، و لرابطــة األخــوة اإلســامية ال تتمنـّـى منكــم اإلمــارة اإلســامية إال النصــح. و بالنظــر إلــى وضــع الجهــاد الجــاري 

فــي أفغانســتان فــإّن خيــر اإلســام و المســلمين منحصــر فــي أن يســتمّر الجهــاد فــي أفغانســتان فــي صــّف واحــد.

3 – إن إمــارة أفغانســتان اإلســامية قــد أذاقــت األمريكييــن و حلفاءهــا الهزيمــة الســاحقة فــي أفغانســتان تحــت رايــة واحــدة و 
قيــادة واحــدة، و قــد طّهــرت جميــع ســاحات البلــد ســوى مدنــه مــن االحتــال الكفــري و مــن الشــرك و الخرافــات األخــرى، و بعــد 
مقاومــة وثبــات علــى المبــادئ اســتّمرت لعقديــن مــن الزمــن صــار صــّف اإلمــارة اإلســامية المتماســك قــدوة يحتــذى بهــا فــي 
الوحــدة و الصــراع ضــّد الكفــر العالمــي فــي المنطقــة و العالــم، و قــد ســعى األمريكييــون وأعــداء اإلســام اآلخــرون والزالــوا 
يســعون أن يحقّقــوا النصــر لنجــاح احتالهــم عــن طريــق تفتيــت هــذا الصــّف المتحــد وتمزيقــه، و لكــّن اإلمــارة كمــا أنهــا هزمتهــم 
فــي الميــدان العســكري كذلــك تريــد بمزيــد إحــكام ورّص لصفّهــا أن تُحبــط مؤامراتهــم الخبيثــة ومكائدهــم الدنيئــة فــي المســتقبل 
أيضــا، و بمــا أننــا نواجــه كثيــرا مــن مخططــات األعــداء مــن ذي قبــُل, ففــي هــذه المرحلــة الحساســة ال ينبغــي لكــم أن تقِدمــوا 
علــى عمــل يفــرق قيــادة المجاهديــن-ال قــدر هللا -، و يمــزق جمعهــم، و تتحــق بــه آمــال أعداءنــا فــي تشــتيت صــّف المجاهديــن.

ــواع  ــوع مــن أن ــن، و تخضــع لن ــة لألمريكيي ــي مــن المؤامــرات الظالم ــر أفغانســتان هــي أيضــاً تعان ــاك دول أخــرى غي 4 – هن
احتالهــم، و الســبب فــي عــدم إحــراز أي انتصــار ملمــوس مــن قِبـَـل المســلمين فــي تلــك الــدول هــو التفــّرق و عــدم وجــود قيــادة 
واحــدة، و لكــي ال تنشــأ فتنــة االختــاف فــي أفغانســتان أيضــا تــرى اإلمــارة اإلســامية اإلذن بالجهــاد فــي صــّف اإلمــارة اإلســامية 
ــح  ــاً لمصال ــاً مخالف ــا عم ــل صفّه ــي مقاب ــة جماعــة أوصــٍف آخــر ف ــر إيجــاد أي ــة، و تعتب ــة وجهادي ــر مصلحــة ديني لوحــده أكب

اإلســام و الجهــاد و المجاهديــن.

5 – اإلمــارة اإلســامية تســيّر فّعالياتهــا الجهاديــة ضــّد الكفــر العالمــي و ضــّد الســلوكيات الشــركية و البدعيــة فــي ضــوء أحــكام 
الكتــاب و الســنة، والمصالــح الشــرعية مقدّمــة لديهــا مــن المصالــح األخــرى، وهــي بحاجــة إلــى الدعــم المــادي و المعنــوي مــن 
جميــع المســلمين فــي العالــم لتحقيــق تلــك المصالــح، فرجاؤنــا منكــم أال تســمعوا عنــا بــل اســمعوا منــا, وال تســتقوا معلوماتكــم 
حــول اإلمــارة اإلســامية مــن الذيــن يئســوا بســبب العوامــل المختلفــة مــن اإلمــارة اإلســامية، أو طـُـردوا بســبب ارتــكاب الجرائــم 
مــن هــذا الصــف المقــدس، بــل احصلــوا علــي االطمئنــان والمعلومــات مباشــرة مــن المســؤولين الكبــار لإلمــارة اإلســامية، و مــن 

إعامهــا الرســمي، و مــن المتحّدثيــن الرســميين المعروفيــن لهــا لكــي يــزداد بيننــا مزيــد مــن االطمئنــان.

6 -  تعتبــر إمــارة أفغانســتان اإلســامية هزيمــة أمريــكا و الحلــف االطلســي فــي أفغانســتان هزيمــة لجميــع القــوى الصليبيــة فــي 
العالــم، و قــد مــّن هللا تعالــى بهــذا االنتصــار علــى مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية ببركــة إخاصهــم هلل تعالــى و توكلهــم عليــه، و 
بســبب صبرهــم  ووحــدة كلمتهــم،  و ترجــو قيــادة اإلمــارة اإلســامية و مجاهدوهــا مــن هللا تعالــى التوفيــق لمواصلــة هــذا الــدرب 



مجلة الصمود - العدد 111 - رمضان 1436 هـ | يونيو-يوليو 2015 م 4

ــة أن يقفــوا داعميــن بشــكل شــامل وراء هــذا  ــم و مــن الحــركات الجهادي ــِن، و هــي تأمــل مــن المســلمين فــي العال بشــكل َحَس
الجهــاد الــذي هــو علــى مشــارف الفتــح واإلنتصــار، ال أن يفشــلوا المجاهديــن بنشــر الفرقــة فــي الصــف الجهــادي و يحرمــوا 

األمــة اإلســامية المنكوبــة مــن الفــرح بهزيمــة الكفــر الســاحقة.

7 – إّن إمــارة أفغانســتان اإلســامية  واصلــت هــذا الجهــاد ضــد الصليبييــن المعتديــن و اكتســبت المكتســبات الهامــة فــي هــذا 
الســبيل بنصــر مــن هللا تعالــى أّوالً ثــم بتضحيــات مئــات اآلف مــن الشــهداء، و الجرحــى، و األســرى، و األيتــام و األرامــل. و قــد 
قــّدم هــؤالء جميــع تضحياتهــم تحــت قيــادة واحــدة، و رايــة واحــدة، و صــٍف واحــد، فلــو يٌفتــح الطريــق اآلن – الســمح هللا تعالــى 
– أمــام الخافــات الداخليــة بيــن المجاهديــن، فــإّن جميــع هــذه التضحيــات و المكتســبات ســتذهب ســدى بســبب هــذه االختافــات، 
و ســيحرم المســلمون المظهــدون مــن ثمارهــا, وهــذه حقيقــة واضحــة مــن الشــمس فــي رابعــة النهــار, بــأن إمــارة أفغانســتان 
اإلســامية بســبب تضحياتهــا الجســام التــي قدمتهــا فــي ســبيل نصــرة اإلســام والمســتضعفين, وحنكتهــا السياســية وماضيهــا 
النيــر لهــا محبــة فــي قلــوب المســلمين ليــس فــي أفغانســتان فحســب بــل فــي العالــم كلــه, فــا قــدر هللا لــو تٌحــدث المشــاكل لإلمــارة 

اإلســامية مــن قِبــل اولئــك الذيــن يتمســحون بكــم فسيســخط بذلــك مســلمو العالــم كلــه عليكــم.

ــم  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــة ف ــروف صعب ــي ظ ــرة ف ــات كثي ــوا تضحي ــامية قدم ــخصيات اإلس ــات والش ــا أن التنظيم 8 – وبم
والجميــع أحــرزوا شــيئا مــن اإلنتصــارات, ونســقوا صفوفهــم ولهــم أتبــاع وأنصــار فــي تلــك البــاد وحققــوا جميــع هــذه بعد ســنين 
طويلــة وبعــد تقديــم تضحيــات جســام وتحمــل المشــاق, فنشــير عليكــم بــأن ال تهيــؤوا لهــذه الحــركات اإلســامية فــي ناحيــة مــا 
مــن أنحــاء العالــم ظروفــا تضــر بخدماتهــم وتحــدث الزعزعــة فــي صفوفهــم, فيقعــوا فــي الخافــات الداخليــة التــي تــؤدي إلــى 
ســفك الدمــاء بغيــر حــق, نســئل هللا ســبحانه وتعالــى أن يحفظنــا وإياكــم عــن هــذا الحــال, واعلمــوا أن مثــل هــذه التحــركات تســيء 
إلــى ســمعتكم وتلحــق بكــم أضــرارا ال تنجبــر, وتتســبب لمقتــل خيــرة أبنــاء األمــة مــن المجاهديــن والدعــاة والعلمــاء, وليــأس 

ورثــة الشــهداء, وتعطــي الفرصــة ألعــداء اإلســام لينســجوا مؤامــرات ومكائــد مختلفــة ضــد اإلســام وأهلــه.

ــات، و  ــرا مــن االضطراب ــن كثي ــن الزم ــود م ــة عق ــن أربع ــرب م ــا يق ــا خــال م ــّرت فيه ــد م ــون أّن أفغانســتان ق ــم تعلم 9 ـ إنك
ــر  ــا مــن المشــاكل، و ال زال كثي ــة، و غيره ــة المتتالي ــوى الكفري ــات الق ــة، و تدّخ ــة، و الحزبي ــة، و األقاليمي ــداءات القومي الع
مــن النــاس يؤججــون تلــك األحقــاد، و كثيــراً مــا حــدث فــي أفغانســتان أن قــام أمثــال هــؤالء األشــخاص تحــت غطــاء المجاهديــن 
ــى كان حليــف المجاهديــن مــن جانــب، و مــن جانــب أخــر كان  بإســاءة ُســمعة الجهــاد المقــدس. و لكــن بمــا أّن نصــر هللا تعال
مســؤولو اإلمــارة اإلســامية عارفيــن لجميــع ســكان هــذا البلــد، و هــم أصحــاب تجــارب جهاديــة ناضجــة، فيمكنهــم التعــّرف علــي 
هــوالء النــاس بســرعة، فيطــردون الذيــن يشــوهون الجهــاد ســراعا عــن الســاحة، و قــد حفظنــا هللا تعالــي مــن هــذه المشــكلة 
حتــى األن بشــكل جيــد. فــا ينبغــي أن يســتعمل- الســمح هللا- هــؤالء المفســدون المغرضــون اســمكم مســتغلّين بُعدكــم عــن هــذه 

ــد ألوضــاع أفغانســتان. الســاحة  وعــدم إدراككــم الجيّ

ولذلــك نصــّر مــّرة أخــرى أن تنتبهــوا كثيــراً إلــى هــذا الخطــر، لكــي ال يتــّم إيجــاد صــف آخــر خــارج إطــار التشــكيات الموجــودة 
لإلمــارة اإلســامية. و بمــا أّن تحقيــق هــدف الجهــاد و هــو )إعــاء كلمــة هللا تعالــي( يعتَبــر واجبــاً شــرعياً علــى جميــع المســلمين 
و المجاهديــن منهــم بشــكل خــاص، فيجــب عليكــم مــن منطلــق مســؤوليتكم الدينيــة أن تســاعدوا إخوانكــم فــي اإلمــارة اإلســامية 
فــي أمــر الحفــاظ علــي قّوتهــم و وحــدة صفّهــم. ال أن تتّخــذوا مــن مــكان بعيــد -ال ســمح هللا- تلــك القــرارات التــي ستتســبب فــي 
ــم  ــم و إخاصه ــاد ُحبّه ــي إفق ــبب ف ــن، و أن تتّس ــن الصالحي ــن، و آالف المجاهدي ــاء الدي ــن، و علم إحــزان مســؤولي المجاهدي
ــة, ودفاعــا عــن مكتســباتها  ــود األربعــة الماضي ــن استشــهدوا خــال العق ــي شــهيد الذي ــى ثمــرة دمــاء مليون لكــم،و حفاظــا عل
وانتصاراتهــا التــي حققتهــا بعــد تقديــم تضحيــات هائلــة تضطــر اإلمــارة اإلســامية إلــى رد فعــل مناســب. هــذا و ُدمتُــم موفّقيــن 
فــي خدمــة الجهــاد و المجاهديــن، و ســّددهللا تعالــی خطانــا و خطاكــم فــي ســبيله. و صلّــی هللا علــی نبيّنــا محمــد وعلــی آلــه و 

صحبــه أجمعيــن.
و السام عليكم و رحمة هللا و بركاته

 
نائب اإلمارة اإلسامية و مشرف الشورى القيادي إلمارة اإلسامية

الحاج ما اختر محمد منصور
۱۴۳۶/۸/۲۹هـ ق

۱۳۹۴/۳/۲۶هـ ش ــ 16/6/2015م
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الصمود تحاور المتحدث الرسمي باسم اإلمارة اإلسالمية
» القارئ محمد يوسف أحمدي «

ــذا  ــي ه ــا ف ــلة حواراته ــن سلس ــود ضم ــة الصم ــرت مجل أج
العــدد حــواراً مــع المتحــدث الرســمي بإســم اإلمــارة اإلســامية 
)العــزم(  عمليــات  حــول  أحمــدي  يوســف  محمــد  القــارئ 
والمســتجدات السياســية والقضايــا المرتبطــة بالوضــع الراهــن 

ــص الحــوار: ــم ن ــي أفغانســتان، وإليك ف

الصمــود: مرحبــاً بكــم علــی صفحــات مجلــة )الصمــود(، 
ــة  ــراء مجل ــات لق ــوا معلوم ــة أن تقدم ــي البداي ــم ف ــوّد منك ون

)الصمــود( عــن األوضــاع العامــة فــي أفغانســتان.
القــارئ محمــد يوســف: الحمــدهللا رب العالميــن، والصــاة 
والســام علــی رســوله محمــد وعلــی آلــه وأصحابــه أجمعيــن 

وبعــد!
بدايــة أقــدم لكــم ولقراتكــم األكارم تحياتــي وأشــكركم علــی هــذا 

اللقاء. 
هــي  أفغانســتان  فــي  الجاريــة  والمســتجدات  الوضــع  إّن 
-بفضــل هللا تعالــی- فــي صالــح المجاهديــن. إنكــم والقــراء 
تعلمــون جميعــاً أن أفغانســتان الزالــت تحتــرق بنــار االحتــال 
وقــد تداعــت عليهــا قــوی الكفــری العالمــي المتجبــرة بشــكل 
لفــرض  تســعی  العالميــة  القــوی  هــذه  والزالــت  همجــي، 
وإحــكام احتالهــا بشــتی األشــكال والمســميات، إالّ أّن شــعبنا 
ــن المحتليــن وأعوانهــم بفضــل هللا تعالــی  المســلم المجاهــد لقّ
وتوفيقــة درســاً الزمــاً ومناســباً تحــت قيــادة أميــر المؤمنيــن 
المــا محمــد عمــر المجاهــد - حفــظ هللا تعالــی ورعــاه -  وقــد 
وفــق هللا تعالــی شــعبنا التخــاذ المواقــف الدينيــة والسياســية 
المعقولــة والائقــة تجــاه االحتــال، واســتمر فــي جهــاده 
الشــرعي ضــّد المحتليــن الســتعادة الحكــم اإلســامي بــكل 
ــي  ــل أو ســآمة ف ــأي كل ــم يشــعر ب ــة، ول ــوة إيماني ــة وق صاب

ــن. ــة المحتلي مقاوم
إّن جهادنــا مســتمّر بقيــادة اإلمــارة اإلســامية فــي أحســن 
أوضاعــه، واإلمــارة اإلســامية تحكــم اآلن ثلثــّي ســاحات البلــد 
بالشــريعة اإلســامية، وقــد تطّهــرت %65 مــن أراضــي البلــد 

مــن رجــس العــدّو. 
ــا الهزيمــة النكــراء فــي المجــال العســكري،  لقــد واجــه عدّون
وقــد خســر العــدّو المحتــل الــروح القتاليــة فــي الحــرب، وهــو 
ــي قواعــده العســكرية تحــت حصــار  ــرة ف يعيــش أيامــه األخي
المجاهديــن. وكمــا أّن العــدّو الغــازي واجــه الهزائــم العســكرية 
قــوات  مــن  عمــاؤه  واجــه  فقــد  والنفســية،  والسياســية 
وإدارات النظــام العميــل كذلــك نفــس الهزائــم والفضائــح فــي 

ــع المجــاالت.  جمي
وباإلضافــة إلــی الهزائــم العســكرية والسياســية والنفســية فــإّن 
ــة  ــات الداخلي ــاكل واألزم ــن المش ــي م ــة تعان ــة العميل الحكوم

التــي تهــدد كيانهــا باإلنهيــار مــن الداخــل فــي كل لحظــة. 
القــوة العســكرية للحكومــة العميلــة باتــت ضعيفة جــداً، ويفتقر 
ــادة العســكرية الموحــدة،  ــة والقي ــروح القتالي ــی ال جنودهــا إل

وقــد خســرت الحكومــة العميلــة مصداقيتهــا لــدی الشــعب 
األفغانــي ولــدی العالــم، ولعــل أفغانســتان لــم تشــهد مثــل هــذه 
الحكومــة األلعوبــة الضعيفــة فــي تاريخهــا، والشــعب األفغانــي 
صــار يظهــر ضجــره وكرهــه تجــاه حكومــة العمــاء، ويعتبــر 
وجــود هــذه الحكومــة واســتمرارها ضــرراً للمصالــح الدينيــة 

والشــعبية. 
ــي  ــامية اآلن ف ــارة اإلس ــدي اإلم ــإن مجاه ــل، ف ــي المقاب وف
أحســن أحوالهــم، وبهزيمتهــم للحلــف العالمــي المحتــل أثبتــوا 
تواجدهــم فــي شــكل صــّف ُمحكــم، منتصــر، وال يمكــن ألحــٍد 

ــكار قوتهــا ومكانتهــا. ــم إن ــة والعال ــي المنطق اآلن ف
ــارة اإلســامية ومــن  ــي لإلم ــوة النظــام الداخل ويظهــر مــن ق
ــن  ــة المجاهدي ــن تربي ــادة، وم ــن للقي ــة المجاهدي ــن طاع حس
ــوع  ــعب، ورج ــة الش ــع عام ــم م ــن تعامله ــم وحس وإصاحه
الشــعب إليهــم لحــل لقضاياهــم ومنازعاتهــم، وكذلــك مــن 
تحّســٍن  فــي  المجاهديــن  أوضــاع  أّن  العــدّو  أمــام  ثباتهــم 
مســتّمر. ويبــدو مــن جميــع هــذه المكتســبات والتحّســنات 
فــي زمــن اإلبتــاءات أّن عــون هللا تعالــی ورعايتــه مــع هــذا 

الصــف الجهــادي، والحمــد هلل تعالــی علــی كل ذلــك. 

والتفاصيــل  األمثلــة  بعــض  ذكرتــم  لــو  حبّــذا  الصمــود: 
المجاهديــن.  لمكتســبات 

القــارئ محمــد يوســف: األمثلــة كثيــرة، منهــا أّن اإلمــارة 
اإلســامية أنشــأت تشــكيات إداريــة عســكرية لجميــع واليــات 
أفغانســتان، وتــزوال هــذه التشــكيات أعمالهــا بشــكل عــادي. 
ومنهــا ســيطرة المجاهديــن الكاملــة علــی كثيــر مــن الســاحات 
ــز وقواعــد  ــا محاصــرة مراك ــات، ومنه ــي الوالي والمناطــق ف
المناطــق. والمجاهــدون  العســكرية فــي كثيــر مــن  العــدّو 
يقومــون بأنــواع الهجمــات االقتحاميــة واالستشــهادية وحــرب 
الجبهــات، وزمــام المبــادرة فــي جميــع الحــروب هــي فــي 
أيــدي المجاهديــن، ومنهــا فتــح المديريــات والســاحات الجديدة 
فــي األشــهر القليلــة الماضيــة منهــا فتــح مديريــات )دانــگام( 
و)جــرم(  و)وردوج(  )فــراه(  فــي  و)بكــوا(  )كونــر(  فــي 
فــي )بدخشــان( و)نوبهــار( في)زابــل( و)چهلگــزي( فــي 
ــدز(.  ــاب( ومناطق)گورتيپــه( و)إمــام صاحــب( فــي )كن )فاري
وأوقــع المجاهــدون ضربــات قاصمــة لظهــر العــدّو فــي جميــع 

هــذه المناطــق. 
كمــا اســتطاع المجاهــدون أن يصــدوا الهجمــات الواســعة 
والكبيــرة للعــدّو فــي )هلمنــد( و)غزنــي( و)كونــر( و)كنــدز(، 
جانــب  وإلــی  الكبيــرة.  الخســائر  بالعــدّو  فيهــا  وألحقــوا 
الفتوحــات، بســط المجاهــدون ســيطرتهم علــی مناطــق جديدة، 
فقــد أحــرز المجاهــدون مكتســبات كبيــرة فــي مجــال اإلعــداد 
ــا  ــو مم ــة وه ــة الذاتي ــال الكفاي ــي مج ــي وف العســكري والقتال
ــم  ــتمرار جهاده ــي اس ــن ف ــتقبل المجاهدي ــر لمس ــر بالخي يبّش

ــم.  ــار وأعوانه ــّد الكف ض
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دعــوة  برنامــج  فــإن  القتاليــة،  المكاســب  علــی  وعــاوة 
الجنــود األفغــان فــي جيــش الحكومــة العميلــة لانضمــام إلــی 
ــی،  ــد هلل تعال ــق والحم ــكل موف ــير بش ــا يس ــن أيض المجاهدي
ــد  ــي كل شــهر، فق ــن ف ــر منهــم للمجاهدي ويستســلم عــدد كبي
ــرداً  ــل 2015م( 231 ف ــي )أبري ــهر الماض ــي الش ــلم ف استس

ــم.  ــلحتهم وعتاده ــع أس ــدّو م ــراد الع ــن أف م
وفــي المجــال السياســي، تواصــل اإلمــارة اإلســامية فعالياتها 
المجــال  هــذا  ففــي  بشــكل منظّــم  ومــدروس،  السياســية 
ــارة  ــف اإلم ــي موق ــب السياس ــاء المكت ــن أعض ــد م ــّدم وف ق
ــذي  ــر ال ــي المؤتم ــم مــن خــال المشــاركة ف اإلســامية للعال

دولــة  فــي  ُعقــد  كان 
أواســط  فــي  )قطــر( 
مــن  )رجــب(  شــهر 
1436هـــ،  العــام  هــذا 
اإلمــارة  أصــّرت  فقــد 
ذلــك  فــي  اإلســامية 
المؤتمــر علــی مواصلــة 
ــال،  ــّد االحت ــاد ض الجه
عــن  فيــه  ودافعــت 
الشــرعية.  مواقفهــا 

وفــي المجــال اإلعامــي 
أيضــاً تســتمّر اإلمــارة 
ــي المضــي  اإلســامية ف
قُُدمــاً. فعلــی الرغــم مــن 
الجهــود  العــدو  بــذل 
علــى  للتكتــم  الجبــارة 
فــي  الجهــاد  واقــع 
ــم  ــه ل ــتان، إال أن أفغانس

ــاغ  ــا وإب ــع صوته ــن رف ــارة اإلســامية م ــع اإلم يســتطع من
رســالتها للعالــم، ولــم يقــدر علــی تعتيــم الحقائــق عــن أنظــار 

العالــم. 

اإلســامية  لإلمــارة  القيــادي  الشــورى  أطلــق  الصمــود: 
ــي  ــزم( ف ــات الع ــام باســم )عملي ــذا الع ــة له ــات الربيعي العملي
الخامــس مــن شــهر رجــب 1436هـــ، فحبـّـذا لــو ذكرتــم بعــض 

ــات؟  ــذه العملي ــن ه ــات ع المعلوم
القــارئ محمــد يوســف: عمليــات العــزم كمــا تشــاهدونها 
ــوم  ــد، ومــع مــرور كل ي ــی بشــكل جيّ تســتمّر بفضــل هللا تعال
تكتســب هــذه العمليــات مزيــداً مــن الشــدة. ففــي اليــوم األول 
مــن إطــاق هــذه العمليــات، نفــذ المجاهــدون أكثــر مــن 
)300( هجــوم علــی العــدّو ومراكــزه، وفــي اليــوم الثانــي 
بــدأت الهجمــات الواســعة للمجاهديــن علــی مراكــز العــدّو فــي 
مناطــق مختلفــة مــن البلــد، وقــد أحــرز المجاهــدون انتصارات 
واســعة وكبيــرة فــي واليــة )كنــدز(، وســيطروا علــی مناطــق 
واســعة فــي منطقــة )گورتيپــه( التابعــة لمركــز واليــة )كندز(، 
ــي  ــه ذال( و)عل ــي )قلع ــي مديريت ــعة ف ــاحات واس ــی س وعل
ــام صاحــب( عــدا  ــة )إم ــع ســاحات مديري ــی جمي ــاد(، وعل آب
مركــز المديريــة فيهــا، وكانــت مكتســبات المجاهديــن فــي 

ــي: ــی النحــو التال ــدز( عل ــة )كن والي
1 – قُتــل فــي األســبوع األول مــن العمليــات فــي )كنــدز( 

ــش والشــرطة والمليشــيات  ــن عناصــر الجي 232 عنصــراً م
المحليــة، وأصيــب 146 آخريــن باصابــات خطيــرة، ووقــع 58 

ــن.  ــي أســر المجاهدي عنصــراً مــن عناصــر المليشــيات ف
2 – تدمير 20 دبابة وآلية. 

3 – إحراق 13 ناقلة للجنود من نوع )رينجر(. 
4 – السيطرة علی 65 ثكنة ونقطة عسكرية. 

5 – تطهير 41 قرية من تواجد العدّو. 
6 – اغتنام 12 همر. 

7 – اغتنــام مئــات القطــع مــن مختلــف أنــواع األســلحة 
ــرة األســلحة  ــن ذخي ــرة م ــات كبي ــع كمي ــة م ــة والخفيف الثقيل

الثقيلــة الخفيفــة. 
فــي  استشــهد  وقــد 
تســعة  المعــارك  هــذه 
كمــا  المجاهديــن،  مــن 
أخــرون   15 أصيــب 

ح.  بجــرا
علــی  وعــاوة 
)كنــدز(،  انتصــارات 
المجاهــدون  أحــرز 
انتصــارات كبيــرة فــي 
)بدخشــان(  واليــة 
قضــی  فقــد  أيضــاً، 
علــی  المجاهــدون 
للعــدّو  كبيــرة  قاعــدة 
)جــرم(  مديريــة  فــي 
العشــرات  فيهــا  وقُتِــل 
ووقــع  جنــوده،  مــن 
األخــرون  العشــرات 
منهــم فــي أســر المجاهديــن، وطّهــر المجاهــدون مديريــة 
ــدّو،  ــد الع ــن تواج ــراً- م ــن كيلومت ــاحتها ثاثي ــرم( -ومس )ج

تعالــی.  هللا  بشــرع  يحكمونهــا  وبــدأوا 
و إلــی جانــب انتصــارات المجاهديــن فــي مديريــة )جــرم( فقــد 
ســيطر المجاهــدون علــی قاعدتيــن عســكريتين وعلــی عشــر 
ــوا  ــاً، وغنم ــة )وردوج( أيض ــي مديري ــدّو ف ــة للع ــاط أمني نق

فيهــا كميــات كبيــرة مــن األســلحة والذخيــرة. 
وكذلــك اســتولی المجاهــدون فــي األســبوع األول مــن عمليــات 
ــة للعــدّو فــي مناطــق  ــی 9 مراكــز و22 نقطــة أمني العــزم عل
ــة  ــوري( ومديري ــه غ ــري( و)دهن ــزي( و)پلخم ــان مرك )بغ
)دوشــي( فــي واليــة )بغــان( أيضــاً، وطّهــروا 32 قريــة مــن 
تواجــد قــوات العــدّو. وقــد هلــك فــي عمليــات واليــة )بغــان( 
عــدداً كبيــراً مــن جنــود قــوات العــدّو، كمــا غنــم المجاهــدون 

الكثيــر مــن وســائل العــدّو الحربيــة وآلياتــه العســكرية. 
الشــمال  فــي  والفتوحــات  االنتصــارات  إلــی  وباإلضافــة 
الشــرقي مــن البلــد، أحــرز المجاهــدون انتصــارات كثيــرة 
ــح  ــد فت ــة أيضــاً، فق ــة الغربي ــات الجنوبي ــي الوالي ــة ف ومتتالي
هللا تعالــی علــی المجاهديــن بالفتوحــات الكبيــرة فــي واليــات 
)فاريــاب( و)غــور( و)ســرپل(، وفــي المســتقبل القريــب - إن 
ــك  ــي تل ــات أخــری أيضــا ف ــی- سنشــاهد فتوح شــاء هللا تعال

المناطــق. 
وإلــی جانــب تطهيــر األراضــي مــن رجــس العــدّو فقــد تمكــن 
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المجاهــدون مــن قتــل شــخصيات كبيــرة للعــدّو أيضــاً، فقــد قتــل 
المجاهــدون فــي سلســلة )عمليــات العــزم( قائــد األمــن العــام 
لواليــة )أرزگان(، ونائــب قائــد األمــن العــام لواليــة )قندهــار(، 
وقائــداً عســكرياً كبيــراً فــي واليــة )بلــخ(، وآخريــن فــي غيرها 

مــن الواليــات. 
وعــاوة علــی قتــل قــادة الجيــش العميــل، فقــد قتــل المجاهدون 
11 أمريكيــاً فــي يــوم واحــٍد ضمــن عمليــة استشــهادية ألحــد 
المجاهديــن علــی رتــل للقــوات األمريكيــة فــي واليــة )قندهار(. 
المجاهــدون  أحــرز  فقــد  المكتســبات  هــذه  جانــب  وإلــی 
انتصــارات وفتوحــات فــي مديريــة )باالبلــوك( فــي واليــة 
)فــراه( وفــي مديريــة )ســنگين( مــن )هلمنــد( وفــي مديريــة 
)علــي شــير( مــن واليــة )خوســت(، وفــي مناطــق أخــری 
ــاح  ــی نج ــات واإلنتصــارات عل ــذه الفتوح ــدّل كل ه أيضــاً. وت

)عمليــات العــزم( والحمــدهللا علــی ذلــك.

الصمود: ماذا قّدم المجاهدون لعامة الشعب؟ 
القــارئ محمــد يوســف: المجاهــدون وفّــروا األمــن لعامــة 
النــاس، وحافظــوا علــی أرواح النــاس وأ موالهــم، وحاربــوا 
المختطفيــن والظَلََمــةَ وســفاكي دمــاء النــاس بغيــر الحــق. 
ــی  ــض عل ــدون القب ــی المجاه ــات ألق ــن الوالي ــر م ــي كثي وف
المختطفيــن وعاقبوهــم عقوبــات شــرعية، كمــا قامــوا بتنفيــذ 
ــة عــن طريــق المحاكــم الشــرعية.  حكــم القصــاص علــی القَتَلَ
إن تنفيــذ حــدود هللا تعالــی مــن أهــم الفرائــض الشــرعية، 
وســبب لنيــل رضــى هللا تعالــی بتنفيذهــا بيــن عبــاده، ويكتســب 
النــاس.  بيــن  بتطبيقهــا  وشــعبية  مصداقيــة  المجاهــدون 
والنــاس أيضــاً يرجعــون لحــّل قضاياهــم ومنازعاتهــم إلــی 
ــدن أو  ــن الم ــوا م ــواء كان ــرعية، س ــن الش ــم المجاهدي محاك

مــن األريــاف والمناطــق المّحــررة. 
ولــم تنحصــر الخدمــات المدنيــة للمجاهديــن فــي مجــال األمــن 
ــم  ــاء والتعلي ــادة البن ــال إع ــروف ألعم ــؤوا الظ ــل هيّ ــط، ب فق
ــة  ــة عام ــبتهم ثق ــي أكس ــة الت ــات المدني ــن الخدم ــا م وغيره

ــاس.  الن

الصمــود: بصفتكــم متحدثــاً رســمياً لإلمارة اإلســامية، إلی أّي 
مــدی تطمئنــون شــعبكم المســلم والمجاهديــن بالتــزام اإلمــارة 
اإلســامية ووفائهــا ألهدافهــا وعــدم ســلوكها طريــق التســاهل 

والتنــازل عــن األهــداف؟ 
القــارئ محمــد يوســف: إّن صــف اإلمــارة اإلســامية هــو 
ــدة  ــی أســاس العقي ــن عل ــع المجاهدي ــه جمي ــع في ــف اجتم ّص
والفكــر، وهــذا األصــل المشــترك والنظريــة المقدســة همــا 
اللــذان يبعثــان الــروح والحيويــة فــي هــذا الصــف. واإلمــارة 
ــى  ــه عل ــز الســلطة في ــياً ترتك ــاً سياس اإلســامية ليســت حزب
عــّدة أشــخاص وتنبثــق سياســاته مــن فكــر تلــك النخبــة، بــل 
ــرع  ــم الش ــو تحكي ــا ه ــة، ونهجه ــة ومعلوم ــتها واضح سياس
المحمــدّي المنــّزل مــن عنــد هللا تعالــی. وأحــكام الشــريعة 
بالتــزام  مأمــورون  والجميــع  تتغيّــر،  ال  ثابتــة  اإلســامية 
الشــريعة اإلســامية ســواء كانــوا فــي المســتويات العاليــة أو 
ــی اإلمــارة اإلســامية  دونهــا، ومــن يعــدل مــن المنتســبين إل
عــن أحــكام الشــريعة اإلســامية فــإن اإلمــارة تتبــّرأ منــه 

ــا.  ــن صفه ــرده م وتط

فعلــی هــذا األســاس أطمئــن جميــع المجاهديــن، وشــعبنا 
ــرم اإلمــارة اإلســامية  ــي تحت المســلم، واألمــة اإلســامية الت
ــارة  ــی، ألّن صــف اإلم ــإذن هللا تعال ــب ب ــن تخي ــم ل ــأن آماله ب
ــن. ــن المخلصي ــات المجاهدي ــيّد بدمــاء وبتضحي اإلســامية ُش
وفّعالــة-  ملتزمــة  حركــة  -بصفتهــا  اإلســامية  واإلمــارة 
ستســعی لتحقيــق أهدافهــا النبيلــة بمختلــف الطرق المشــروعة 
وبشــتى الفــرص المتاحــة، لكنهــا لــن تســاوم علــی المبــادئ. 
وكمــا أّن هللا تعالــی َحفِظَهــا مــن الزيــغ واالنحــراف حتــی اآلن، 
فإنهــا لــن تتجــاوز الخطــوط الشــرعية فــي المســتقبل أيضــا إن 
ــن وعامــة شــعبنا المســلم  ــی. فينبغــي للمجاهدي شــاء هللا تعال
أن يثقــوا فــي اإلمــارة اإلســامية، وأن ال ينخدعــوا بإشــاعات 
العــدّو ووساوســه التــي يُلقيهــا فــي نفــوس النــاس، بــل يجــب 
عليهــم أن يدركــوا الوضــع الواقعــي. ومالــم يشــاهدوا مــن 
اإلمــارة اإلســامية مــا يتعــارض مــع الشــريعة اإلســامية، فــا 
يجــوز أن يُصغــوا إلــی مــا يشــيعه األعــداء المغرضــون عــن 

اإلمــارة اإلســامية وسياســاتها. 

ــذا الحــوار  ــة ه ــي نهاي ــرة ف ــود: ماهــي رســالتكم األخي الصم
ــة الشــعب؟  ــی عام ــن وإل ــی المجاهدي إل

ــی للمجاهديــن وهــي:  القــارئ محمــد يوســف: رســالتي األول
أنــه يجــب علــی المجاهديــن قبــل كل شــيٍء أن يُصلحــوا نياتهــم 
ــع  ــم م ــر، وأن يحســنوا تعامله ــوا األمي ــم، وأن يطيع وأعماله
ــدّو،  ــع الع ــن م ــن حازمي ــوا صارمي ــة الشــعب. وأن يكون عام
وأن يســتخدموا األســاليب القتاليــة المؤثــرة فــي حربهــم ضــّد 

العــدّو. 
والزالــو  كانــوا  أنهــم  كمــا  هــي:  الشــعب  إلــی  ورســالتي 
متكاتفيــن مــع المجاهديــن، فيجــب عليهــم أن يزيــدوا مــن 
ــهم  ــن بأنفس ــوا المجاهدي ــن، وأن يُعين ــع المجاهدي ــم م تكاتفه
وأموالهــم ضــّد الغــزاة األجانــب وأعوانهــم مــن العمــاء. 
ورســالتي إلــی العامليــن فــي اإلدارة العميلــة هــي: أنــه يجــب 
عليهــم أن يتوبــوا لربهــم باإلخــاص، وأن يخرجــوا مــن صــف 

العــدّو. 
ورســالتي إلــی الجنــود والشــرطة فــي صفــوف جيش العــدّو أن 
يوّجهــوا فوهــات بنادقهــم إلــی صدورأعــداء الديــن والوطــن، 
وأن يســتغلّوا فرصــة تواجدهــم فــي داخــل صــف العــدّو للجهــاد 

فــي ســبيل هللا تعالــی.
ورجائــي مــن الشــعوب المســلمة فــي العالــم أن يســاعدوا 
المجاهديــن بــكل مــا يمكنهــم. ومشــورتنا لمســؤولي الحكومات 
ــو(  ــف )النيت ــر أفغانســتان ضمــن تحال ــي تســاهم فــي تدمي الت
المحتــل ألفغانســتان أال يضّحــوا بجنودهــم فــي ســبيل تحقيــق 
األهــداف األمريكيــة، وأن يُعيــدوا النظــر فــي سياســاتهم، وأن 
ــور، وعليهــم أن  ــی الف يخرجــوا جنودهــم مــن أفغانســتان عل
ال يزيــدوا مــن معانــاة الشــعب األفغانــي، وأن ال يعّرضــوا 
ــي  ــم وف ــي صالحه ــذا ف ــإّن ه ــان، ف ــد األفغ ــل بي ــم للقت أبناءه

ــي أيضــاً.  ــح الشــعب األفغان صال

الصمود: شكراً لكم علی إتاحتكم الفرصة لنا للّقاء بكم.
القــارئ محمــد يوســف: وشــكراً لكــم أنتــم أيضــا، وأســأل هللا 
تعالــی أن يعينكــم فــي جهادكــم اإلعامــي لنصــرة اإلســام 

والمســلمين.
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ــی الســفوح  ــز أفغانســتان عل ــي مرك ــة )بنجشــير( ف ــع والي تق
الجنوبيــة لجبــال الهندوكــوش الشــهيرة، تحدهــا مــن الشــمال 
واليتــا )بغــان(  و)تخــار( ومــن الغــرب واليــة )پــروان(، 
وتحّدهــا مــن الجنــوب واليتــا ) كابيســا( و)لغمــان(، كمــا تقــع 
فــي شــرقها واليتــا )نورســتان( و)بدخشــان(. هــذه الواليــة فــي 
الحقيقــة عبــارة عــن واٍد ممتــد بيــن فرعــي جبــال )الهندكــوش( 
يمتــّد مــن الشــمال الشــرقي إلــی الجنــوب الغربــي، وهــي ذات 

ــدة.  طبيعــة جبليــة وعــرة ومعقّ
تنقســم هــذه الواليــة اآلن إلــی ســبع مديريــات وهــي:) پريــان( 
و)بــازارك( و)عنّابــة( و)شــتل( و)خنــج( و)روخــه( و)درۀ 

عبــدهللا خيــل(. 
ــامية  ــارة اإلس ــي اإلم ــل مخالف ــير( معق ــة )پنجش ــت والي كان
أيــام حكمهــا ألفغانســتان، وكانــت مــن المناطــق التــي لــم تقــدر 
)طالبــان( علــی فــرض ســيطرتها عليهــا علــی الرغــم مــن شــن 
عمليــات كبيــرة ومتكــرّرة بهــذا الهــدف، ولكــن بمــا أّن المنطقة 
كانــت محاطــة بجبــال شــاهقة وكان طريــق الدخــول إليهــا واحد 
فقــط، صعــب علــی )الطالبــان( أن يبســطوا ســيطرتهم عليهــا. 
وبمــا أّن )بنجشــير( كانــت آنــذاك أكبــر معقــل لمخالفــي اإلمــارة 
ــن جواســيس )ســي  ــی م ــع األول ــت الطائ ــد حلّ اإلســامية فق
آي إيــه( قُبَيــل الهجــوم األمريكــي الحتــال أفغانســتان فــي هــذه 
المنطقــة، وبــدأ أولئــك الجواســيس مشــاوراتهم األولــی بقصــد 
احتــال هــذا البلــد مــع كبــار مســؤولّي تنظيــم )شــوری نظــار( 
مــن أمثــال )فهيــم( و)يونــس قانونــي( والطبيــب )عبــدهللا( 

وغيرهــم فــي هــذه المنطقــة. 
ــون  ــوا يهتّم ــن كان ــم المحلّيي ــب وعماؤه ــن األجان إن المحتلّي
بواليــة )بنجشــير( مثــل اهتمامهــم بـــ )كابــل( العاصمــة، وكانوا 
ــك  ــتراحاتهم، ولذل ــام اس ــاء أي ــة لقض ــة آمن ــا منطق يعتبرونه
العمليــات  لمنــع وصــول  قصــاری جهدهــم  يبذلــون  كانــوا 
الجهاديــة إلــی هــذه الواليــة التــي كانــت تحظــی باهتمــام بالــغ 
مــن قِبـَـل المحتلّيــن وكبــار عمائهــم المحلّييــن، إال أّن مجاهــدي 
اإلمــارة اإلســامية اســتطاعوا بفضــل هللا تعالــی ثــم بتضامــن 
ــئوا  ــن أن يُنش ــن م ــة المجاهدي ــذه الوالي ــي ه ــاعدة أهال ومس
يبــدأوا فيهــا فعاليتاتهــم  فيهــا تشــكياتهم العســكرية، وأن 

ــة. الجهادي
لقــد كان المجاهــدون يقومــون بفعالياتهــم الجهاديــة بشــكل 
ــد قامــوا عــّدة  ــوا  ق ــي )بنجشــير( وكان ــذ ســنوات ف ســّري من
مــّرات بعمليــات فدائيــة ضــّد العــدّو، و اســتهدفوا مقــّر الوالــي 
ومركــز األمريكييــن لهــذه الواليــة بهجمــات صاروخيــة، كمــا 

ــة.  ــّدة هجمــات تفجيري قامــوا أيضــاً بع
وحيــن بــدأت العمليــات الربيعيــة لإلمــارة اإلســامية لهــذه 
ــتان  ــي أفغانس ــدة ف ــة جدي ــروح قتالي ــزم( ب ــم )الع ــنة باس الس

كلهــا، تطــّورت نوعيــة العمليــات الجهاديــة فــي )بنجشــير( 
ــة.  ــی العلني ــّرية إل ــور الس ــن ط ــت م ــاً، و انتقل أيض

بشــكل علنــي  المجاهــدون  فيهــا  يتواجــد  التــي  والمناطــق 
ويســيطرون فيهــا علــی مســاحات واســعة هــي مناطــق مديريــة 

ــة.  ــذه الوالي ــوب الشــرقي له ــي الجن ــل( ف ــدهللا خي )عب
وبمــا أّن مديريــة )عبــدهللا خيــل( متاخمــة لمديريــة )نجــراب( 
ــت شــاه(  ــان( و)دول ــّي )فراجغ ــة )كابيســا( ولمنطقت ــي والي ف
ــا  ــم فيه ــدون تواجده ــت المجاه ــد أثب ــان( فق ــة )لغم ــي والي ف
ــوا  ــنة كثف ــذه الس ــي ه ــم ف ــة، إال أنّه ــنوات الماضي ــال الس خ
المديريــة حيــث شــّن  تلــك  الواســعة فــي  العمليــات  تنفيــذ 
المجاهــدون بتاريــخ 2015/5/5م عمليــات عســكرية علــی 
مركــز مديريــة )عبــدهللا خيــل( والتــي أســفرت عــن فتــح مركــز 
ــن  ــرة م ــات كبي ــدون كمي ــا المجاه ــم فيه ــة، وغن ــذه المديري ه

ــكري.  ــاد العس ــرة والعت ــلحة والذخي األس
وقــد أفــاد موقــع اإلمــارة اإلخبــاري أّن المجاهديــن بــدأوا 
ــاءاً  ــرة مس ــاعة العاش ــي الس ــور ف ــخ المذك ــم بالتاري هجومه
علــی مركــز المديريــة ومقــّر قيــادة األمــن للمديريــة، وتمكنــوا 
خــال هجومهــم الواســع مــن فتــح مركــز المديريــة بشــكل 
قــری  قــد ســيطروا علــی ســبع  المجاهــدون  كامــل، وكان 
محيطــة بالمديريــة قبــل الهجــوم عليهــا وهــي قــری )خوجــه( 
و)عبــدهللا خيــل( و)تنخــو( و)پزگــران( و)قلعــه( و)دهــن گــز(. 
وقــد دّمــر المجاهــدون فــي المعركــة ســبع ناقــات للجنــود مــن 
ــل  نــوع )رينجــر( وســيارتان أخريــان مــن نــوع )كــروال(. وقُتِ
فــي المعركــة ثاثــة مــن جنــود العــدّو كمــا أصيــب عــدد آخــر 
مــن جواسيســه و موظّفيــه بجــروح. ومــن جانــب المجاهديــن 

أصيــب مجاهــدان فقــط بجــروح. 
ــف مــن  ــة المكلّ ــام لهــذه الوالي ــن الع يقــول مســؤول المجاهدي
قِبَــل اإلمــارة اإلســامية أّن وتيــرة العمليــات الجهاديــة فــي 
)بنجشــير( تشــتّد فــي الوقــت الــذي يواصــل فيــه المجاهــدون 
لواليــة  المجــاورة  )بدخشــان(  واليــة  فــي  انتصاراتهــم 
ــز  ــی مرك ــرة عل ــل فت ــدون قب ــی المجاه ــد قض ــير(، فق )بنجش
ــة  ــي مديري ــدي ف ــن 600 جن ــّون م ــدّو مك ــل للع عســكري كام
)جــرم( المجــاورة لمديريــة )پريــان( بواليــة )بنجشــير(. وأنــه 
ــة )جــرم(  ــي مديري ــن ف ــوة المجاهدي ــر ق ــن أن تؤثّ ــن الممك م
ــن  ــة للمجاهدي ــات الجهادي ــة الفعالي ــي تقوي ــن )بدخشــان( ف م
فــي واليــة )بنجشــير( أيضــاً، وأن تفتــح طريــق التعاضــد بيــن 
المجاهديــن فــي الواليتيــن عــن طريــق ثنيـّـة )أنجمــن( الواقعــة 
بيــن هاتيــن الواليتيــن، وهكــذا ســوف يتمّهــد الطريــق لتطهيــر 
المحتلّيــن وفســاد عمائهــم  مــن رجــس  )بنجشــير(  وادي 

ــی. ــاء هللا تعال ــن إن ش المحلّيي

وامتدت االنتصارات إىل
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حقوق المرأة
بين كفالة اإلسالم
وتضييع األدعيــاء

بقلم: عرفان بلخي

نســاء  أن  األخيــرة  األونــة  فــي  األنبــاء  وكاالت  أوردت 
أفغانســتان يكافحــن مــن أجــل إيجــاد مــكان لهــن علــى طاولــة 
مفاوضــات الســام المتعلقــة بمســتقبل أفغانســتان. وأشــارت 
دراســة أجريــت العــام الماضــي مــن قبــل مؤسســة )اكســفام( 
البريطانيــة إلــى أنــه خــال 23 جولــة معروفة مــن المفاوضات 
بيــن المفاوضيــن الدولييــن والطالبــان منــذ 2005م لــم تحضــر 
أي امــرأة جولــة مــن هــذه الجــوالت، وخــال المحادثــات بيــن 
الحكومــة األفغانيــة والطالبــان كانــت النســاء موجــودات خــال 

جولتيــن فقــط.
ولســنوات عــدة دافعــت النســاء عــن حقهــن فــي شــغل مــكان 
ــي  ــن ف ــاع حقوقه ــن ضي ــاً م ــات خوف ــي المفاوض ــب ف مناس
المســتقبل عنــد توصــل الطرفيــن التفــاق؛ ألنهــن مخدوعــات 
بالكذبــة الكبيــرة التــي روجــت لهــا أمريكا باســم تحريــر المرأة 
االفغانيــة مــن ظلــم طالبــان، وهــي اليــوم تريــد إحــراز مكانتهــا 
التــي منحتهــا إياهــا اإلدارة األمريكيــة وبشــرت بهــا لــورا 
ــد  ــة، فبع ــرأة األفغاني ــر الم ــا بتحري ــال خطابه ــن خ ــوش م ب
شــهرين مــن هجــوم 11 ســبتمبر وشــهر واحــد مــن بداية غزو 
أمريــكا لبادنــا، ألقــت لــورا بــوش الســيدة األمريكيــة األولــى 
آنــذاك خطابــاً وجهتــه للعالــم والســيما للشــعب األمريكــي قالــت 
ــن  ــر م ــزء كبي ــي ج ــكرية ف ــا العس ــبب انتصاراتن ــه: "بس في
ــد النســاء ســجينات منازلهــن وبإمكانهــن  ــم تع افغانســتان؛ ل
أن يســتمعن إلــى الموســيقى..."، وقالــت: "الحــرب ضــد 

اإلرهــاب هــي أيضــا حــرب ضــد اضطهــاد المــرأة".
ــه  ــذي أنجزت ــر ال ــك التحري ــي ذل ــعب األفغان ــاهد الش ــد ش وق
ــل  ــار وأرام ــل ودم ــارة عــن قت ــكان عب ــا، ف ــي بادن ــكا ف أمري
وبــؤس وجــوع ومهانــة، كل ذلــك كان متزامنــاً مــع الموســيقى 
واألفــام الهنديــة واألمريكيــة وخلــع الحجــاب الــذي فرضه هللا 
تعالــى، وكذلــك شــاهد أن المــرأة األفغانيــة فــي ظــل االحتــال 
ــا  ــرت كل م ــل خس ــوم، ب ــر المزع ــل التحري ــم تن ــي ل األمريك

ــاع  ــث صــارت ســلعة رخيصــة تب ــي الماضــي حي اكتســبته ف
وتشــترى، اعتــادت المخــدرات، وأصبحــت فريســة االغتصــاب 
بالفقــر والجهــل  الجنســي، واتســمت حياتهــا   والتحــرش 
ارتفــاع  ذلــك  إلــى  ويضــاف  أنواعــه،  بمختلــف  والعنــف 
ــرزت  ــث ب ــوالدة، حي ــاء ال ــل أو أثن ــاء الحم ــاة أثن ــر الوف خط
ــوأ  ــاء، واألس ــى النس ــر عل ــة األخط ــا الدول ــتان كونه أفغانس
ــول  ــى الحص ــدرة عل ــدم الق ــف وع ــة والعن ــث الصح ــن حي م
علــى المــوارد االقتصاديــة، مــع انعــدام الحقــوق االقتصاديــة، 

ــة. ــية واإلجتماعي ــوق السياس ــن الحق ــك ع ناهي
ــرروا  ــم ح ــن بأنه ــاد األمريكيي ــن اعتق ــم م ــى الرغ ــم! عل نع
المــرأة األفغانيــة مــن ظلــم حركــة طالبــان ومنحوهــا الحقــوق 
النســاء  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  إال  حجابهــا،   وخلــع 
األفغانيــات مــا زلــن يرتديــن الحجــاب اإلســامي، وإنــه لمــن 
أشــباه المســتحيل أن تـُـرى امــرأة أفغانيــة تمشــي فــي شــوارع 
المــدن دون لبــس الحجــاب الشــرعي، وهــي تعلــم أن الحجــاب 
ــي  ــر اجتماع ــيدة وأم ــامية الرش ــعائر اإلس ــن الش ــعيرة م ش
ــن  ــا م ــا وحمايته ــظ عفافه ــرأة وحف ــة الم ــون كرام ــام لص ه
والذيــن  الاذعــة.  البذيئــة  والكلمــات  الجارحــة  النظــرات 
ــر  ــاً آخ ــاك طرف ــون أن هن ــات ال يصدق ــة الحري يّدعــون حماي
ال يؤمــن بمــا يؤمنــون، وال يريــد مــا يريــدون، فعندمــا ســئلت 
ــت: "إن  ــة قال ــات عــن شــعورها وهــي محجب إحــدى المحجب
شــعوري بحرمتــي قــد ازداد بعــد ارتــداء الحجــاب، فلقــد كانــت 
تعابيــر وجهــي، ســخطي، فرحــي، حزنــي، يراهــا اآلخرون وال 
اســتطيع أن أخفيهــا، أمــا اآلن بعــد ارتــداء الحجــاب فأنــا أرى 

ــي". ــي وال أحــد يران ــن وراء حجاب ــاس م كل الن
إن كثيــراً مــن النســاء المســلمات يلتزمــن الحجــاب طواعيــة، 
بــل مصــرات علــى ارتــداء الحجــاب، كمــا فعلــت "مــروة 
بــه  تتحــدى  فجعلــت  بالحجــاب،  منهــا  إيمانــاً  قاوقجــي" 
ــى مبنــى  ــة فــي حينهــا لتدخــل مســتترة إل ــة علماني ــر دول أكب
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واعتزازهــا  تمســكها  للجميــع  وتعلــن  التركــي  البرلمــان 
بالحجــاب اإلســامي، والتــي جازفــت بفقــدان هويتهــا الوطنيــة 
نتيجــة رفضهــا التخلــي عنــه. وفــي بادنــا خلــع الشــعب األبــي 
ــه؛  ــرش آبائ ــوه ع ــان وحرم ــان هللا خ ــون أم ــاء العامل والعلم
ألنــه ســمح لعقيلتــه أن تخــرج ســافرة، ولمنعــه ارتــداء الحجاب 

ــد. فــي البل
هــذا وقــد أعلنــت اإلمــارة اإلســامية مــراراً أنهــا تعتــرف 
ــامية،  ــريعة اإلس ــا الش ــن إياه ــي منحته ــاء الت ــوق النس بحق
وتعتبــر المــرأة المســلمة بمثابــة أم معظمــة أو أخــت كريمــة أو 
زوجــة حبيبــة وعزيــزة، فينبغــي أن ال يتســرب الشــك والريبــة 
إلــى نفــس المــرأة األفغانيــة فــي أن اإلمــارة اإلســامية تعتــزم 
اغتصــاب حقوقهــن أو نهــب رتبتهــن أو هتــك حرمتهــن أو 
حرمانهــن مــن العمــل والتعليــم، وكانــت اإلمارة اإلســامية إبان 
حكمهــا قــد صانتهــا مــن اإلهانــة وضيــاع حقوقهــا الشــرعية، 

ــد والتحصــى. ــة التع ــاك أمثل وهن
لقــد أًسســت اإلمــارة اإلســامية لبســط األمــن واالســتقرار 
وإصــاح مــا أفســده اآلخــرون فــي البــاد، فهــي ال تريــد 
إهــراق الدمــاء أو إحــراق األرض أو إهــدار الممتلــكات أو 
هتــك الحرمــات، فمنــذ اليــوم األول لنشــأتها ســعت إلــى توحيــد 
أراضــي البــاد، والقضــاء علــى الفســاد بــكل أنواعــه، وجمــع 
ــاء  ــامية، والقض ــة اإلس ــد الحكوم ــي ي ــا ف ــلحة وحصره األس
علــى طبقــة المجرميــن وأمــراء الحــرب، وإنشــاء المحاكــم 
وإيجــاد نظــام إداري ال يشــوبه فســاد فــي العاصمــة والواليــات، 
وتطبيــق  تــام،  بشــكل  المخــدرات  زراعــة  علــى  والقضــاء 
الشــريعة اإلســامية، ونشــر العــدل واألمــن فــي كافــة أرجــاء 
البــاد، وخفــض نســبة الفقــر والبطالــة بقــدر االســتطاعة، 
وإيجــاد المراكــز الخيريــة، وتأســيس المــدارس والمســاجد 

والمستشــفيات والمراكــز الدينيــة والتعلميــة.
ــكان  ــدر اإلم ــة تحــاول ق ــراً مــن وســائل اإلعــام الغربي إنَّ كثي
إخفــاء هــذه الحقائــق، وتعميتهــا وتعتيمهــا علــى النــاس، وخلق 
ــات  ــب والتره ــق األكاذي ــة، وتلفي ــش والضبابيَّ ــن الغب ــة م حال
علــى حركــة طالبــان واالمــارة اإلســامية؛ ألنَّهــم يعلمــون أنَّــه 
ــم،  ــى مــرأى ومســمع مــن هــذا العال ــو ظهــرت الحقائــق، عل ل
لشــهدوا للحركــة اإلســامية ولأللويــة البيضــاء الخفاقــة رمــز 
اإلســام والســام بالفضــل واليمــن والبركــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، أجــرت مجموعــة مــن النســاء األفغانيــات مباحثات غير 
مســبوقة مــع وفــد اإلمــارة اإلســامية فــي العاصمــة النرويجيــة 
ــزن علــى  أوســلو مؤخــراُ، وقالــت النســاء األفغانيــات إنهــن ركَّ
ضــرورة حمايــة حقــوق المــرأة فــي أي اتفــاق مســتقبلي. وقبــل 
ــذي انعقــد الشــهر الماضــي  ــك تمّخــض مؤتمــر باغــواش ال ذل
فــي قطــر عــن نتائــج إيجابيــة كثيــرة مــن أهمهــا أن وجهــة نظــر 
ــان  ــة طالب ــاه حرك ــرت تج ــه تغي ــن المشــاركين في ــن م الكثيري
اإلســامية، ومــن ضمــن هــؤالء الســيدة مالــي شــينواري التــي 
ــان.  ــال حركــة طالب ــرت تمامــاً حي ــت إن وجهــة نظرهــا تغي قال
وأضافــت: "كنــت أعتقــد أن أعضــاء طالبــان لــن يتحدثــوا 
معنــا أو إلينــا ولكــن األمــر كان عكــس ذلــك، فقــد تحدثــوا معنــا 

وتباحثنــا حــول قضيــة حقــوق المــرأة".
وقبــل الجميــع، تشــهد ايفــون ريدلــي )مريــم( -التــي كانــت 
أســيرة عنــد اإلمــارة اإلســامية- أن المعاملــة التــي القتهــا 

مــن طالبــان أجبرتهــا علــى مطالعــة اإلســام، وقــد أراد هللا أن 
ــان  ــت أن طالب ــا أدرك ــت بعدم ــام، فآمن ــا لإلس ــرح صدره يش
ليســوا كمــا وصفهــم اإلعــام الجائــر، فتقــول: لقــد قضيــت 10 
أيــام بيــن أنــاس ُوِصفــوا بالقســوة والظلــم، ولكنهــم لــم يكونــوا 
ــّي  ــر ف ــك، إن حبهــم وإخاصهــم لبعضهــم البعــض أث ــداً كذل أب
كثيــراً، لقــد كانــوا فــي غايــة اإلحتــرام واإلنســانية. ومــن األمور 
الغريبــة التــي لــم تجــد لهــا ريدلــي تفســيراً، هــو أن المحققيــن 
األفغــان كانــوا يتحاشــون النظــر إلــى عينيهــا، وكانــوا ينظــرون 
إلــى الســقف أو إلــى األرض عندمــا يوجهــون إليهــا األســئلة، 
عبــر مترجــم لــم يكمــل العشــرين عامــاً مــن العمــر، ولــم 
تفهــم ســبباً لذلــك، إال بعــد أن اعتنقــت اإلســام. وتعــرب عــن 
ــة، ولكنهــم  ــون اإلنجليزي ــوا يتحدث ــن كان اعتقادهــا أن المحققي
أحضــروا المترجــم، حتــى يعطــوا ألنفســهم مســاحة أكبــر مــن 

الوقــت.
ــة  وتقــول: »لقــد تأثــرت خصوصــاً بالقــرآن واألحاديــث النبوي
دنيــاً  أكتشــف  أنــي  تيقّنــت  تعرفــت علــى اإلســام،  وكلمــا 
جديــدة، لقــد بــدأت باإلحســاس أن شــعوراً جديــداً كان يمنعنــي 
مــن الوقــوف فــي مكانــي، بــدأت بالشــعور تدريجيــاً أن اإليمــان 
يســكن قلبــي، شــعرت أن هللا ســبحانه وتعالــى كان يــزرع 
اإلســام فــي كل روحــي، وينقينــي مــن دنــس الحضــارة التــي 

ــا.  نشــأت فيه
لقــد بــدأت طمأنينــة رائعــة فــي الســكون فــي روحــي. لقــد 
كانــت هــذه الطمأنينــة طمأنينــة إلهيــة، حينهــا أيقنــت أن الوقــت 
إلعانــي اإلســام قــد حــان، فنطقــت بكلمــة الشــهادة وأصبحــت 
ــن  ــه، وم ــى هدايت ــي إل ــد أوصلن ــت أن هللا ق ــد أيقن ــلمة. لق مس
حينهــا وأنــا أتلــذذ بطعــم اإليمــان. إن اإليمــان بــاهلل، هــو أجمــل 

شــعور ممكــن أن يعيشــه اإلنســان فــي هــذه الدنيــا.  
الســيدة ريدلــي، تحدثــت عــن حياتهــا بعــد اعتناقهــا اإلســام، 
ــت: "إن  ــدن وقال ــي لن ــط ف ــرق األوس ــة الش ــر صحيف ــي مق ف
ــي  ــه ف ــن التقت ــل دي ــه رج ــن وج ــع م ــذي كان يش ــور« ال »الن
ــة  ــي الزانزان ــا ف ــاء إليه ــذي ج ــر، وال ــام األس ــاد، أي ــال اب ج
يتحــدث عــن اإلســام الحنيــف كانــت »الشــرارة« التــي جعلتهــا 
تهتــم بالديــن، وأضافــت أن الرجــل كان يتحــدث ببســاطة عــن 
الديــن الحنيــف، ووعدتــه أن تقــرأ القــرآن الكريــم، إذا مــا 
أفرجــت عنهــا حركــة طالبــان وأمنــت حياتهــا«. وأضافــت: "إن 
حركــة طالبــان األصوليــة كانــوا أكثــر رأفــة ورحمــة بهــا فــي 
أيــام األســر، مشــيرة إلــى أن المــا عمــر بنفســه، عندمــا عــرف 
أنهــم يحتجــزون صحافيــة فــي جــال ابــاد، أمــر بترحيلهــا إلــى 
ــراج  ــل أن يأمــر باإلف ــل، قب ــي العاصمــة كاب ســجون النســاء ف

ــى خــارج حــدود أفغانســتان«.  عنهــا وترحيلهــا إل
ــت  ــالمة، أيقن ــدن س ــى لن ــدت إل ــا ع ــي: »عندم ــف ريدل وتضي
ــاق  ــا بإط ــا ووعده ــى كلمته ــت عل ــان حافظ ــأن طالب ــاً ب تمام
ســراحي، خاصــة عندمــا بــدأت الحــرب ضــد طالبــان، لــم يكــن 
ــرزق.  ــة ت ــي حي ــأن يران ــي ب ــي أو أهل يصــدق أحــد مــن زمائ
ــه يجــب أن أكــون  ــى وعدهــا فشــعرت بأن ــان عل حافظــت طالب
ــد  ــدأت بقــراءة القــرآن، ولق ــد عهــدي معهــم، فب ــا أيضــا عن أن
ــة  ــاد، ترجم ــال اب ــي ج ــه ف ــذي التقيت ــن ال ــل الدي ــي رج أهدان
رائعــة لمعانــي القــرآن الكريــم ترجمــة عبــد هللا يوســف علــي، 
ــاول  ــي تتن ــم الت ــات القــرآن الكري ــع آي وشــرعت فــوراً فــي تتب
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ــة  ــت أتعطــش لمعرف ــي كن ــي اإلســام، ألنن أوضــاع المــرأة ف
ــرأة،  ــوق الم ــي بحق ــن أن اإلســام ال يف ــم م ــا يزع ــة م حقيق
ــم،  ــرآن الكري ــي الق ــن دفت ــك بي ــدى لذل ــد ص ــم أج ــق ل وللح
فهنــاك ســورة خاصــة تحمــل اســم ســورة »النســاء« تتعلــق 
بحقــوق المــرأة فــي اإلســام، ومــا وجدتــه غيــر مــا ســمعته 
بــل هــو تأكيــد أن اإلســام حفــظ لهــا نفــس تلــك الحقــوق 
ــرأة  ــا كم ــم وحقه ــي التعلي ــا ف ــل حقه ــل مث ــا للرج ــي كفله الت
متزوجــة، ونصيبهــا فــي الميــراث وغيــر ذلــك مــن الحقــوق 
ــي تتحــدث عــن  ــم« الت ــاك أيضــاً ســورة »مري األخــرى. وهن
ــورة  ــدث الس ــا، وتتح ــب إليه ــا نُس ــم مم ــيدة مري ــراءة الس ب
عــن قصــة ميــاد المســيح عليــه الســام. لقــد عرفــت أن أول 
مــن اعتنــق اإلســام امــرأة وهــي الســيدة خديجــة زوجــة 
الرســول الكريــم، وأن أول شــهيدة فــي اإلســام أيضــاً امــرأة 
وهــي الســيدة ســمية زوجــة ياســر »ام عمــار«، التــي ارتبــط 
اســمها بقــول الرســول الكريــم »صبــرا آل ياســر إن موعدكــم 

الجنــة«. وتقــول: »عرفــت أيضــاً أن هللا ســبحانه 
وتعالــى جعــل الجنــة تحــت أقــدام 

وأطلعــت  األمهــات، 
حديــث  علــى 

ل  ســو لر ا
عليــه 

ة  لصــا ا
م  لســا ا و

عندمــا جــاءه رجــل 
يســأل: مــن أحــق النــاس 

ثــاث  األم  فذكــر  صحبتــي،  بحســن 
مــرات ثــم جــاء األب أخيــراً، وعرفــت أيضــاً أن اإلســام ليــس 
ــوار،  ــة والج ــوق العدال ــل حق ــل يكف ــرف، ب ــف وتط ــن عن دي
بعــد أن أوصــى النبــي بحقــوق الجــار«. وتتســاءل: »كيــف ال 
يحســن المســلم تعاملــه مــع زوجتــه، إذا كان الرســول الكريــم 
قــد أوصــى الرجــال خيــراً بالنســاء، وهــو يلقــي آخــر خطبــة 
ــراً.  ــاء خي ــتوصوا بالنس ــه: اس ــوداع، بقول ــة ال ــي حج ــه ف ل
والتــي أوضــح فيهــا جليــاً بأنــه ال فــرق بيــن النســاء والرجــال. 

لذلــك ينبغــي علــى الرجــل المســلم أن يعطــي المثــال الحســن 
للــزوج الصالــح. ولكــن ليــس معنــى ذلــك أن كل الرجــال 
المســلمين أزواج صالحــون، أو أن كل النســاء المســلمات 

صالحــات«. زوجــات 
فبعــد كل هــذه الشــواهد والتحفيــزات مــن قبــل امــرأة غربيــة، 
هــل تبقــت لــدى األخــت األفغانيــة المســلمة أيــة شــكوك فــي أن 
تكــون حقوقهــا فــي ظــل اإلمــارة اإلســامية مهــدرة وضائعــة؟ 

أم ســيكون جدالهــا القشــة التــي تقصــم ظهــر البعيــر.
 يقــول صاحــب الظــال رحمــه هللا: "فــا يقــل أحــد غيــر 
مــا قــال هللا. ال يقــل أحــد إن االختــاط، وإزالــة الحجــب، 
والترخــص فــي الحديــث واللقــاء والجلــوس والمشــاركة 
ــون  ــر، وأع ــف للضمائ ــوب، وأع ــر للقل ــين أطه ــن الجنس بي
ــى إشــعار الجنســين  ــة، وعل ــزة المكبوت ــى تصريــف الغري عل
ــه  ــى آخــر مــا يقول ــق المشــاعر والســلوك.. إل ــاألدب وترقي ب
نفــر مــن خلــق هللا الضعــاف المهازيــل الجهــال المحجوبيــن. 
ــول: )وإذا  ــذا وهللا يق ــن ه ــيئاً م ــد ش ــل أح ال يق
فاســألوهن  متاعــاً  ســألتموهن 
مــن وراء حجــاب ذلكــم 
أطهــر لقلوبكــم 

وقلوبهــن(. 
عــن  هــذا  يقــول 
الطاهــرات.  النبــي  نســاء 
أمهــات المؤمنيــن. وعــن رجــال الصدر 
األول مــن صحابــة رســول هللا ]صلــى هللا عليــه وســلم[ ممــن 
ــوالً،  ــول هللا ق ــن يق ــاق! وحي ال تتطــاول إليهــن وإليهــم األعن
ــول هلل - ســبحانه - وكل  ــوالً، فالق ــه ق ــق مــن خلق ــول خل ويق
قــول آخــر هــراء، ال يــردده إال مــن يجــرؤ علــى القــول بــأن 
ــي  ــق الباق ــن الخال ــس البشــرية م ــم بالنف ــن أعل ــد الفاني العبي
الــذي خلــق هــؤالء العبيــد"!. وهللا يقــول الحــق وهــو يهــدي 

ــبيل. الس

ال يقل 
أحد غير ما قال هللا. ال يقل أحد 

إن االختاط، وإزالة الحجب، والترخص في الحديث 
واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب، وأعف 

للضمائر، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة، وعلى إشعار الجنسين 
باألدب وترقيق المشاعر والسلوك.. إلى آخر ما يقوله نفر من خلق هللا الضعاف 

المهازيل الجهال المحجوبين. ال يقل أحد شيئاً من هذا وهللا يقول: )وإذا سألتموهن 
متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن(. يقول هذا عن نساء 

النبي الطاهرات. أمهات المؤمنين. وعن رجال الصدر األول من صحابة رسول هللا ]صلى 
هللا عليه وسلم[ ممن ال تتطاول إليهن وإليهم األعناق! وحين يقول هللا قوالً، ويقول خلق 
من خلقه قوالً، فالقول هلل - سبحانه - وكل قول آخر هراء، ال يردده إال من يجرؤ على 

القول بأن العبيد الفانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤالء 
العبيد.
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الحبيبــة أفغانســتان! أيتهــا المجاهــدة الثابتــة الصابــرة، تحيــة 
ملؤهــا الوفــاء والمحبــة، أحّملهــا نســائم رمضــان إليــِك نيابــة 
عــن بنيــِك المترامــون اتســاعاً فــي أصقــاع األرض، علّهــا 
تبلّغــِك حــّر اشــتياقنا لعبــق العــزة ولعبيــر اإلبــاء الــذي تفــوح 

بــه أرجــاؤِك وترتديــه ُذرى جبالــك.
لــم ننــَس يومــاً -ولــن ننســى- ذاك النبــع الطيــب الزاكــي 
المتواصــل مــن نجيــع أبنائــك البــررة الــذي شــربت منــه قممــِك 
ــون  ــزاة المجرم ــى الُغ ــوم أن تداع ــوت، ي ــى ارت ــِك حت وبطاح
ــروراً  ــزي، وم ــدءاً بالمجــرم االنجلي ــك، ب ودنســوا طهــر تربت
ــي األمريكــي. وإنــي  بالســفاح الســوفييتي، وانتهــاءاً باإلرهاب
ــن  ــر م ــان أكث ــا أرض األفغ ــادك ي ألعجــب أن عــدد ســنّي جه
ــُت أن الجهــاد فــي ســبيل  ــا!، حتــى ِخل عــدد ســنّي عمــر أحدن
ــن  ــة م ــه الزم ــا أن ــاً أو لربم ــجيناً خاص ــِك أكس ــبة ل هللا بالنس
لــوازم الحيــاة ميّــزِك هللا بهــا دون العالميــن. كيــف ال! واألمــم 
ــي  ــتكانت ودارت ف ــارت واس ــد خ ــِك ق ــن حول ــتضعفة م المس

ــر مباشــر. ــل الغي ــك المحت ــي فل ــل المباشــر أو ف ــك المحت فل

لقــد خرجنــا لهــذه الدنيــا، ومــا كانــت أعيننــا تــرى ســوى 
ــم والقهــر واالســتبداد والطغيــان الواقــع مــن أمــم الكفــر  الظل
وعمائهــم علينــا، حتــى لكدنــا نظــن أن طبيعة الحيــاة وناموس 
الكــون أن نكــوَن نحــُن فــي هــوان ويكونــون هــم فــي علــو، أن 
ــم  ــذي يدفعه ــا، وأن ال ــادة لن ــون س ــم ويكون ــداً له ــوَن عبي نك
بســيفه وســنانه مفســٌد بــاٍغ يســتحق الويــل والثبــور وعظائــم 
األمــور مــن قبــل بنــي جلدتنــا -ُوكاء عدونــا- وبعــض العلمــاء 
الذيــن باعــوا دينهــم بدنيــا غيرهــم، وكدنــا نظــن أن تضحيــات 
الصحابــة -رضــوان هللا عليهــم- وبطوالتهــم موضعهــا بطــون 
الكتــب للتذاكــر والتــدارس ليــس إال! وأنــه يســتحيل أن تتكــرر 
تلــك الصــور المشــّرفة والنمــاذج المشــرقة فــي واقــع الحيــاة 
ودنيــا المســلمين مــن جديــد لــوال أن فتــح هللا بصرنــا وبصائرنا 
علــى عجيبــة مــن عجائــب الدنيــا، وآيــة مــن آياتــه فــي الكــون 
أال وهــي جهــاد الشــعب األفغانــي المســلم الــذي تكالــب عليــه 
ــرة  ــر جري ــا بغي ــن شــرقّي األرض وغربيّه ــداء اإلســام م أع
ــي اتخــذت  ــة الت ــه اإلســامية الفتيّ ســوى أن ارتضــى حكومت

مــن كتــاب هللا منهجــاً ودســتوراً. ظــل هــذا الشــعب األبــي 
األصيــل يجاهــد أعــداء اإلســام ممثــاً فــي اإلمــارة اإلســامية 
ــدام أول  ــه أق ــأت في ــذي وط ــوم األول ال ــذ الي ــا هللا- من -رعاه
جنــدي محتــل أرض أفغانســتان اإلســامية وحتــى ســاعة 
ــارة اإلســامية  ــاد اإلم ــف جه ــم يتوق ــة هــذه الحــروف، ل كتاب
لحظــة واحــدة، ال فــي الليــل وال فــي النهــار، ال فــي الصيــف وال 

فــي الشــتاء، طيلــة مــا يزيــد عــن الثاثــة عشــر عامــاً!
وعلــى الرغــم مــن المحــن واالبتــاءات التــي مّرت بهــا اإلمارة 
ــال لهّدتهــا - إال أنهــا  ــى جب ــو نزلــت عل اإلســامية - والتــي ل
مــا هانــت ومــا النــت ومــا اســتكانت، ولــم تركــن إلــى عــدو هللا 
يومــاً رغــم محــاوالت المكر واالســتدراج المســتميتة بالترغيب 
ــارة اإلســامية  ــة اإلم ــدو أن هزيم ــد وجــد الع ــب. لق وبالترهي
عــن طريــق الخيــار العســكري أمــر أشــبه بالمســتحيل إن لــم 
يكــن المســتحيل بعينــه، خاصــة وأنــه اكتــوى بنيــران الجهــاد 
الملتهبــة، والتــي يــزداد ســعيرها عليــه يومــاً بعــد يــوم. وهــو 
ــا  ــت له ــد بن ــامية ق ــارة اإلس ــم أن اإلم ــه- يعل ــك كل ــع ذل -م
ــه ســواء أكان داخــل  ــت في ــب كل مســلم وتربع ــي قل عرشــاً ف
أفغانســتان أم خارجهــا، فلــم يعــد لــه مــن ســبيل لهزيمتهــا إال 
ببــث األراجيــف والشــبهات واألكاذيــب الســخيفة، وإســقاط 
رموزهــا وأقمارهــا مــن أعيــن وقلــوب المســلمين، حتــى يصــل 
الحــال بهــم إلــى أن يتلفّتــون حولهــم فــا يجــدون أميــراً حكيمــاً 
وقــوراً يصلــح لقيــادة ســفينتهم إلــى بــّر األمــان فــي هــذا 

العصــر المتاطــم بالفتــن والمتاهــات.

ــه-  ــه وكرم ــارة أفغانســتان اإلســامية -بفضــل هللا ومنّ إن إم
ــة  ــى، ومرحل ــإذن هللا تعال ــب ب ــر قري ــاب نص ــى أعت ــف عل تق
فــي حيــاة األمــة  الِجــّدة  النصــر هــذه مرحلــة جديــدة كل 
اإلســامية جمعــاء خــال العصــر الحديــث. فــإن حــال الشــعوب 
ــار  ــي مضم ــال إخــوة متســابقين ف المســلمة المســتضعفة كح
ــول  ــة الوص ــو لحظ ــم ه ــبة له ــوز بالنس ــر أن الف ــباق، غي س
ــال  ــة أفغانســتان كح ــن ســبق، والحبيب ــار ال م ــة المضم لنهاي
المتســابق الــذي تقــّدم علــى جميــع إخوتــه ويوشــك علــى 
ــّر بمراحــل  ــة المضمــار، فمــن البديهــي أن يُم الوصــول لنهاي

اإلمارة اإلسالمية ومرحلة جديدة من النصر
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لــم يمــروا بهــا إخوتــه المتأخريــن عنــه، بينمــا -فــي المقابــل- 
مــن الطبيعــي والعــادي جــداً أن يمــّروا هــم بالمراحــل التــي مــّر 

ــّدم. بهــا أخوهــم المتق
والــذي أعنيــه بهــذا المثــل: أن مرحلــة النصــر لهــا متطلّباتهــا 
الخاصــة التــي تختلــف عــن متطلّبــات المرحلــة التــي ســبقتها، 
فــإن كانــت مرحلــة مــا قبــل النصــر تتطلّــب الجهــاد الميدانــي 
ــب  ــى جان ــل السياســي إل ــب العم ــة النصــر تتطلّ ــط، فمرحل فق
الجهــاد الميدانــي لتحقيــق الموازنــة الضروريــة فــي هــذه 

ــدة. ــة الجدي المرحل
والعمــل السياســي فــي حــال اإلمــارة اإلســامية -بشــكله 
ــذي  ــد ال هــذا، وبمســتوى نضوجــه هــذا- هــو العنصــر الجدي
ــم  ــى اآلن؛ ألن معظ ــد حت ــلم مجاه ــعب مس ــده أي ش ــم يعه ل
الشــعوب اإلســامية المضطهــدة الزالــت فــي بدايــات جهادهــا 
ودفــع صولــة أعدائهــا. والعمــل السياســي في شــريعة اإلســام 
ال يقــّل أهميــة عــن الجهــاد الميدانــي، فإســامنا العظيــم جــاء 
كامــاً تامــاً شــاماً لــكل مناحــي الحيــاة -صغيرهــا وكبيرهــا- 
ــرج »السياســة« عــن  ــا يجــوز أن نُخ ــزأ، ف ــو كٌل ال يتج وه
الديــن لنقــول: ال سياســة فــي اإلســام -والعيــاذ بــاهلل-؛ ألننــا 

ــن. ــول العلمانيي حينهــا سنشــابه ق
العمــل السياســي لإلمــارة اإلســامية -أعزهــا هللا- قائم وســائر 
علــى ضــوء السياســة الشــرعية فــي اإلســام، ومــن ذا يُجــادل 
أو يُمــاري فــي شــمولية اإلســام العظيــم لهــذا الجانــب الهــام 
فــي حيــاة األمــة اإلســامية؟!، لكــن النمــاذج الكثيــرة الســيئة 
المتاجــرة بمعانــاة شــعوبها المســتضعفة والتــي تفاخــر بتقديــم 
الــدوالرات،  مــن  التنــازالت مقابــل حفنــة  تلــو  التنــازالت 
جعلــت شــريحة مــن المســلمين يظنـّـون أن أي نشــاط سياســي 
للقتلــة  والطأطــأة  الضمائــر  وبيــع  التنــازالت  يعنــي  فهــو 
والمجرميــن فقــط وال شــيء غيــر ذلــك!. فقــد عاشــت أجيــال 
وماتــت أجيــال ولــم يــروا فــي حياتهــم السياســي المســلم الــذي 
ــاء  ــا ج ــدي م ــى ه ــلمين( عل ــاراً أو مس ــن )كف ــل اآلخري يُعام
ــن  ــل المتنازلي ــر قواف ــي حياتهــم غي ــروا ف ــم ي ــه اإلســام، ل ب

والاهثيــن خلــف دوالرات األســياد فــي الغــرب!
واإلمــارة اإلســامية وشــعبها األبــي فــي أفغانســتان حالــة 
ــارة  ــي إم ــث، فه ــامية الحدي ــة اإلس ــخ األم ــي تاري ــدة ف فري

))إســامية(( لفظــاً وعمــاً وحكمــاً وتطبيقــاً.
وبمــا أن العــدو المتربّــص -بالطبــع- يُــدرك جيــداً، ويعــي 
ــن  ــل م ــب ويحل ــد ويراق ــدة، ويرص ــة الولي ــرات المرحل متغي
ــات  ــب والتّره ــد األكاذي ــن جدي ــث م ــى أن يب ــص إل ــد، خل بعي
والوســاوس فــي النفــوس الضعيفــة، ولكــن هــذه المــرة حــول 
»انــزالق« قــدم اإلمــارة اإلســامية وتخليهــا عــن ثوابتهــا فــي 

ــل السياســة! ــى محاف ــا إل ــاد وركونه ــاح والجه الكف
وهــو إرجــاف ســخيف وتافــه، تمّجــه عقــول األطفــال والصغار 
ــر يســتطيع  ــأي إنســان بســيط ومحــدود التفكي ــار. ف ــل الكب قب
ــم إليصــال صــوت  ــن االتصــال بالعال ــد م ــه الب أن يســتنتج أن
والفقــراء  واألرامــل  األيتــام  مــن  المســتضعفين  ماييــن 
والمشــردين الذيــن ُهّدمــت بيوتهــم، وقُتــل آباؤهــم وأزواجهــم 
إصــرار  بســبب  وأعمالهــم؛  أطرافهــم  وفقــدوا  وذويهــم، 
الحكومــة األمريكيــة علــى سياســة القتــل والتدميــر فــي هــذا 
البلــد الفقيــر الُمعــدم! وللضغــط علــى القاتــل الــذي يّدعــي 

-كذبــاً- انتهــاء أعمــال قتلــه فــي البلــد، وهــو ال زال يمارســها 
ــزل. ــن والع ــي حــق المدنيي ــكل إجــرام ف ب

 
ــدو أو  ــن للع ــارة اإلســامية أن ترك ــو كان لإلم ــه ل والحــق أن
أن تتخلــى عــن مبادئهــا اإلســامية لركنــت عندمــا أجلــب 
عليهــا الكفــر بخيلــه ورجلــه يــوم أن اعتــدت جيــوش 42 
أفغانســتان  الحديثــة علــى  بكافــة أســلحتها  دولــة غازيــة 
ــذي يجتمــع  ــف ال ــك الموق ــد لهــول ذل المســلمة. مــن ذا يصُم
فيــه الفراعنــة المتغطرســين بقواهــم الماديــة علــى حــرب 
دولــة بســيطة كأفغنســتان إال مــن كان مطمئــن القلــب، ثابــت 
الجنــان، قــد غمــر اإليمــان بــاهلل قلبــه وروحــه وكيانــه. وكان 
فــي مقــدور اإلمــارة اإلســامية حينهــا أن تلبـّـي مطالــب الُغــزاة 
ــل  ــامية دون أن تتحم ــا اإلس ــن مبادئه ــا ع ــن بتخليه المعتدي
تبعــات الجهــاد فــي ســبيل هللا الــذي يُكلــف الــروح ويُفقــد 

ــا! ــاع الدني ــب مت ــاب ويُذه األحب
ــن  ــر المؤمني ــات أمي ــن كلم ــا أنســى رني ــُت أنســى، ف وإن كن
- قمــر الزمــان وأميــر الرجــال - المــا محمــد عمــر المجاهــد 
حفظــه هللا ورعــاه فــي بدايــة الغــزو الصليبــي علــى أفغانســتان 
- تلــك األيــام العصيبــة التــي تقطعــت لهــا نيــاط قلــوب عامــة 
المســلمون، اعلمــوا أن  قــال: )أيهــا  يــوم أن  المســلمين- 
ــل  ــق والباط ــى الح ــه إذا التق ــون أن ــي الك ــى ف ــنة هللا تعال س
فــي لقــاء مصيــري محتــوم فــإن هللا عــز وجــل ينصــر جنــده 
وأوليــاءه، فقــد نصــر هللا نبيــه موســى عليــه الســام وقومــه 
ــه  ــة، ونصــر محمــد علي ــى فرعــون الطاغي المســتضعفين عل
الصــاة والســام علــى كفــار قريــش فــي وقعــة بــدر الكبــرى 
بقيــادة  الصادقيــن  المســلمين  ونصــر  األحــزاب،  وغــزوة 
المظفــر قطــز علــى التتــار الباغيــن، وهانحــن اليــوم فــي 
لقائنــا المصيــري مــع قــوى العالــم أجمــع كافرهــم ومنافقهــم 
نعيــش أيامــاً حاســمة تتمخــض بنصــر مبيــن لإلســام وأهلــه 
إن شــاء هللا .وإننــا نعلــن للعالــم أجمــع أنّــا -إن شــاء هللا- لــن 
ــى يكــون  ــاري حت ــإذن هللا الب ــن وســنثبت ب ــن نلي نســتكين ول
لنــا إحــدى الحســنيين إمــا النصــر أو الشــهادة، فأبشــروا 
ــي  ــد الحــت ف ــوادر النصــر ق ــوا أن ب ــا أهــل اإلســام واعلم ي
ــم  ــرج والنصــر العظي ــي الف ــور يأت ــع اشــتداد األم ــق، وم األف
ــاندتنا،  ــلمون بمس ــا المس ــاهلل هللا أيه ــز .ف ــوي العزي ــن الق م
بالدعــاء والمــال، }وهللا غالــب علــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس 
ــم  ــم وإن يخذلك ــب لك ــا غال ــم هللا ف ــون{. }إن ينصرك ال يعلم
فمــن ذا الــذي ينصركــم مــن بعــده{ وصــلِّ اللهــم وســلم علــى 

ــن(. ــد المجاهدي ــد هللا قائ ــن عب ــد ب ــق هللا محم ــر خل خي

وهاقــد أوشــك فجــر النصــر علــى الطلــوع بــإذن هللا، وأوشــكت 
ــي طالمــا  ــد الت ــي أن تنضــج لتقطفهــا الي ثمــار الجهــاد الربان
ــاهلل  ــدرب. ف ــى ال ــت بســبب األشــواك عل ــذرت وســقت ودمي ب
هللا أيهــا المســلمون بقــّرة العينيــن وتــاج الــرؤوس، اإلمــارة 
اإلســامية فــي أفغانســتان، كونــوا مــن لبِناتهــا أو مــن ذرات 
ثراهــا أو مــا شــئتم، وال تخونــوا دمــاء آالف الشــهداء األبــرار 
ــرح  ــذا الص ــدو ه ــه الع ــدم ب ــذي يه ــول ال ــوا المع ــأن تكون ب
الماييــن مــن الصابريــن والصادقيــن  المشــيد بتضحيــات 

ــاء. ــن والعظم والمخلصي
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ــی الحــوادث  ــر باإلشــارة إل ــي هــذا التقري ــی ف ملحوظــة: يُكتف
ــل العــدّو نفســه،  ــم االعتــراف بهــا مــن قب والخســائر التــي يت
ــع  ــى موق ــا إل ــوع فيه ــن الرج ــة فيمك ــا اإلحصــاءات الدقيق أّم

ــری. ــة األخ ــة الموثق ــع اإلخباري ــامية والمواق ــارة اإلس اإلم
لقــد تــم تحقيــق الكثيــر مــن المكتســبات الجهاديــة خــال شــهر 
مايــو مــن العــام الحالــي 2015م كمــا هــو الحــال فــي الشــهور 
المنصرمــة، وكانــت سلســلة عمليــات العــزم تســير علــى قــدم 
وســاق، حيــث  تــم تنفيــذ مئــات العمليــات الصغيــرة والكبيــرة 
علــى مراكــز العــدّو وثكناتــه، ممــا جعــل العــدو يتكبــد جراءهــا 
الحكومــة  بيــن  الخــاف  وتيــرة  أن  كمــا  فادحــة.  خســائر 
االئتافيــة اشــتدت وبلغــت ذروتهــا، واتضحــت عمالتهــم أكثــر 
ــي  ــدّو معهــا أن يخف ــم يســتطع الع ــى درجــة ل ــل إل مــن ذي قب
ــول  ــل ح ــن التفاصي ــيء م ــراءة ش ــم ق ــك. ويمكنك ــر ذل أو ينك

أوضــاع البلــد خــال شــهر مايــو فــي الســطور اآلتيــة:

خسائر المحتلين:
ــو  ــه خــال شــهر ماي ــن المتكــررة بأن ــات المجاهدي ــد عملي تفي
ــن، إال أن  ــل عــن 20 مــن المحتلي ــا ال يق ــل م ــام 2015م قُت لع
ــى خســائره  ــم عل العــدّو -كمــا تعلمــون-  يعتمــد سياســة التكت

ــب  ــد فحس ــدي واح ــل جن ــوى بمقت ــرف س ــم يعت ــة، فل الحقيق
خــال هــذا الشــهر، وبهــذا  يصــل عــدد قتلــى العــدو منــذ بدايــة 
ــي  ــدو اإلجمال ــى الع ــدد قتل ــل ع ــود، ويص ــام 2015م 3 جن ع
منهــم   2358 قتيــاً،   3488 إلــى  االحتــال  أعــوام  طيلــة 
ــية  ــون الجنس ــم يحمل ــة و 453 منه ــية أمريكي ــون جنس يحمل
البريطانيــة، غيــر أن الحقيقــة التــي ال يختلــف عليهــا اثنــان أن 
مــا يعتــرف بــه العــدّو مــن عــدد قتــاه ال يصــل عشــر معشــار 

ــة مــن خســائره. ــع الســاحة األفغاني ــى واق ــدور عل مــا ي
ــل عــن 20068  ــا ال يق ــرح م ــد ُج ــه ق ــر آخــر فإن ــق تقري ووف
ــنوات  ــال الس ــتان خ ــي أفغانس ــن ف ــن األمريكيي ــن المحتلي م
ــل  ــا قُت ــه. كم ــم أعضــاء بدن ــد معظ ــن فق ــم م ــة، ومنه الماضي
ــلك  ــي س ــوا ف ــم ليس ــن ه ــن الذي ــن المحتلي ــرون م 1592 أخ
ــت  ــذه الحــرب كان ــأن ه ــر ب ــد التقري ــي، ويفي ــش األمريك الجي

كلفتهــا 792.7 مليــار دوالر تكبدهــا األمريــكان.

خسائر العدّو المالية:
يتكبــد العــدّو األجنبــي خســائر كبيــرة فــي صفوفــه رغــم 
التقوقــع فــي القواعــد الكبيــرة والمراكــز المحصنــة، ففــي 
كل شــهر تدّمــر لــه مئــات الســيارات والدبابــات والوســائل 

أفغانستان 
خالل شهر مايو 2015م

بقلم: أحمد الفارسي
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األخــرى جــراء هجمــات المجاهديــن.
وذكــر خســائر العــدّو بــأدق تفاصيلهــا شــبه محــال إن لــم يكــن 

ضربــاً مــن المحــال، ولهــذا نكتفــي بذكــر أهمهــا:
ففــي 17 مــن مايــو أســقطت مروحيــة للمحتليــن فــي مديريــة 
جبــار بواليــة كابــول. وال ننســى بــأن المجاهديــن األبطــال قــد 
ــد فــي 7 مــن شــهر مايــو  أســقطوا قبلهــا وعلــى وجــه التحدي
مروحيــة أخــرى فــي مديريــة ده يــك بواليــة غزنــي. كمــا قــد 
ــي  ــاوي ف ــة ن ــو بمديري ــي 10 ماي ــة أخــرى ف ســقطت مروحي

ــركاب مصرعهــم فيهــا. ــع ال ــة المذكــورة، ولقــي جمي الوالي
19 مــن مايــو اســتهدف المجاهــدون  الثاثــاء  يــوم  وفــي 
مروحيــة أخــرى فــي مديريــة مرديــان بواليــة جوزجــان، ممــا 
ــاً  ــل 22 جندي ــات، وقت ــر 4 دباب أمكنهــم مــن إســقاطها، وتدمي

ــدّو. ــود الع مــن جن
ــن  ــرة درون بي ــو ســقطت طائ ــن 18 مــن ماي ــوم االثني ــي ي وف
مديريتــي يعقوبــي وصبــري بواليــة خوســت. وفــي آخــر هــذه 
ــة  ــي بوالي ــوه صاف ــة ك ــي مديري ــة ف الخســائر ســقوط مروحي

ــروان. ب
أي أنــه خــال هــذا الشــهر ســقط للعــدو المحتــل 4 مروحيــات 

وطائــرة بــا طيــار.

الخسائر الفادحة في صفوف العماء:
لقــد تســبب ضعــف العمــاء واإلدارة العميلــة وشــدة ضربــات 
صفــوف  فــي  الخســائر  حصيلــة  ارتفــاع  فــي  المجاهديــن 
القــوات العميلــة. وقــد قــدم الناتــو تقريــراً يفيــد بــأن الخســائر 
ــهور  ــال الش ــاء خ ــوف العم ــي صف ــبة %70 ف ازدادت بنس

ــة. ــت الماضي الس
ووفــق التقريــر فقــد قُتـِـل فــي غضــون الثاثــة أشــهر الماضيــة 
مــا ال يقــل عــن 5000 مــن الجنــود العمــاء، وبهــذا يصــل عــدد 

القتلــى مــن الجيــش 300 ألــف قتيــل فــي الســنة الماضيــة.
وإن لــم يكــن بوســعنا أن نذكــر جميــع الخســائر التــي تكبدهــا 

العــدو العميــل الجبــان إال أننــا نســلط الضــوء علــى أهمهــا:
ــد أمــن مديريــة بشــت رود بواليــة  ــل قائ ففــي 2 مــن مايــو قُت
فــراه. وفــي 15 مــن هــذا الشــهر قُتــل رئيــس محكمــة اســتئناف 
ــوم قاضــي لمحكمــة  ــك بي ــد ذل ــل بع ــول، وقُت ــا بكاب ــة بكتي والي

النقــض فــي واليــة جوزجــان.
ــاوه  ــة ن ــم مديري ــل حاك ــو قُت ــن ماي ــن 18 م ــوم اإلثني ــي ي وف
ــل مجاهــد منــدس فــي  ــو قت ــد. وفــي 23 مــن ماي ــة هلمن بوالي
ــي  ــدوز. وف ــة قن ــي والي ــن المليشــيا ف ــوف المليشــيا 5 م صف
ــل حاكــم مديريــة تشارشــينو بواليــة أروزجــان  اليــوم ذاتــه قُت

ــه. ــم علي جــراء انفجــار لغ
وفــي 24 مــن مايــو قُتــل قائــد للمليشــيا فــي مديريــة قــره بــاغ 
بواليــة غزنــي  كمــا قتــل أيضــاً قائــد للمليشــيا مــع 2 مــن رفاقــه 

فــي واليــة لوجــر.
قتــل محقــق مديريــة  27 مــن مايــو  يــوم األربعــاء  وفــي 
اشــكمش بواليــة تخــار. وفــي يــوم الســبت 30 مــن مايــو قتــل 

أحــد أعضــاء شــورى الســام.

عمليات العزم:
لقــد بــدأت عمليــات العــزم بشــدة وبعــزم المجاهديــن المتيــن، 
وحققــت مكتســبات كبيــرة؛ ممــا زاد مــن إرباك العــدّو وإرعابه، 

ــا  ــة أن نتناولهــا بالتفصيــل، إال أنن وال يســعنا فــي هــذه العجال
ســنأتي علــى أبرزهــا:

ونبــدأ مــن العاصمــة؛ ألنهــا شــهدت ضربــات حاســمة وقاصمــة 
مــن قبــل المجاهديــن، ففــي يــوم اإلثنيــن 4 مــن مايــو اســتهدف 
المجاهــدون ســيارة المحققيــن فــي حــي دار األمــان ممــا أودى 
بحيــاة عــدد كبيــر منهــم وجــرح آخريــن. وفــي يــوم األحــد 10 
مــن مايــو اســتهدفت ســيارة المحققيــن مــرة أخــرى فــي حــي 
6 مــن كابــول ممــا أودى بحيــاة 18 محقــق وجــرح 7 آخريــن.

وفــي يــوم الثاثــاء 19 مــن مايــو شــهدت وزارة العــدل انفجــاراً 
ضخمــاً، قتــل وجــرح فيــه عــدد كبيــر مــن الموظفين والشــرطة. 
ــرد  ــة ك ــة البطولي ــذه العملي ــال ه ــدون األبط ــّد المجاه ــد ع وق
ــى  ــاة عل ــاة القس ــن والقض ــم المحققي ــى مظال ــازم عل ــل ح فع
األســرى والمعتقليــن مــن المجاهديــن المضطهديــن الذيــن هــم 

فــي أســر العــدّو.
وعلــى إثــر ذلــك وفــي يــوم األربعــاء 13 مــن شــهر مايــو 
اســتهدف المجاهــدون األبطــال فندقاً كان األجانب والجواســيس 
يســتريحون ويســكنون فيــه، فقتــل 14 مــن األجانــب المحتليــن 

وأذنابهــم العمــاء، كمــا جــرح العشــرات منهــم.
ــوم  ــرى هج ــرة أخ ــة م ــهدت العاصم ــد 17 ش ــوم األح ــي ي وف
علــى  ضاريــاً  هجومــاً  شــنّوا  حيــث  البواســل  للمجاهديــن 
المحتليــن قــرب مطــار كابــول، فقتــل 7 مــن المحتليــن وجــرح 
5 آخــرون. وفــي يــوم الثاثــاء 27 مــن مايــو شــهدت العاصمــة 
مــرة أخــرى هجــوم للمجاهديــن ولكــن هــذه المــرة علــى فنــدق 
فــي حــي وزيــر أكبــر خــان، فقتــل وجــرح جــراء ذلــك عشــرات 

مــن المحتليــن.
وبالجملــة فــإن عمليــات العــزم المباركــة شــاملة لجميــع واليات 
أفغانســتان، ولــم تكــن واليــات شــمال البــاد عنهــا ببعيــد، ففــي 
يــوم الجمعــة 1 مــن مايــو عــرض المجاهــدون البواســل مقطعــاً 
رائعــاً لفتوحاتهــم وأروع عملياتهــم بمنطقــة غورتيبــه الواقعــة 
ــا  ــه عندم ــفوا كذب ــدّو وكش ــات الع ــّروا تره ــذا ع ــدز، وبه بقن

ادعــى بــأن قواتــه تمكنــت مــن هزيمــة المجاهديــن.
ــاء عــن  ــت وكاالت األنب ــو أعلن ــن ماي ــوم الســبت 2 م ــي ي وف
فتــح 13 ثكنــة مــن ثكنــات العــدّو فــي مديريــة وردوج بواليــة 
ــا  ــه -بعدم ــوم ذات ــي الي ــن. وف ــدي المجاهدي ــى أي بدخشــان عل
ــدوز  ــة قن ادعــى العــدّو هزيمــة المجاهديــن- طلــب حاكــم والي
مــن النــاس وأهالــي قنــدوز أن يتركــوا بيوتهــم، وهــذا إن 
ــى هزيمــة ســاحقة للعــدّو  ــدل عل ــى شــيء فإنمــا ي دل هــذا عل

ــا. ــة ذاته ــي المنطق ــة ف ــوات اإلدارة العميل ــف ق وضع
وفــي 3 مايــو اســتطاع المجاهــدون فــي واليــة بغــان المجاورة 
لواليــة قنــدوز أن يســيطروا علــى قاعدتيــن للعــدّو، وقتــل فــي 
تلــك العمليــات جميــع مــن كان داخــل القاعدتيــن ماعــدا الذيــن 

الذوا بالفــرار.
ــى  ــدون عل ــيطر المجاه ــو س ــن ماي ــبت 16 م ــوم الس ــي ي وف

ــة. ــس الوالي ــن نف ــز م ــي ن ــكرية ف ــة عس ثكن
ــات  ــدون هجم ــو شــن المجاه ــن ماي ــوم الســبت 30 م ــي ي وف
أن  ذلــك  خــال  واســتطاعوا  مركــزي  بغــان  فــي  واســعة 
يطهــروا 3 قواعــد مــن العمــاء باإلضافــة إلــى أســر قائــد 

للمليشــيا مــع 8 مــن رفاقــه.
فتوحــات  عــن  تحكــي  البــاد  غربــي  مــن  أخبــار  وهنــاك 
ــة  ــي والي ــداء ف ــرف األع ــو اعت ــن ماي ــي 5 م ــن، فف للمجاهدي
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فــراه بــأن ضربــات المجاهديــن اشــتدت عليهــم مؤخــراً، ممــا 
ــرة. ــائر كبي ــداء خس ــد األع كب

ــد  ــي تفي ــار الت ــرت األخب ــو كث ــوم الســبت 10 مــن ماي ــي ي وف
بســقوط مديريــة جونــد بواليــة بادغيــس بأيــدي المجاهديــن. 
وفــي يــوم الثاثــاء 12 مــن مايــو تــم اســتهداف مديريــة 
شــيندند بواليــة هــرات بهجــوم النغماســيين ممــا أودى بهــاك 

ــه مــن األعــداء. ــأس ب عــدد ال ب
وفــي يــوم األربعــاء 14 مــن مايــو اســتطاع المجاهــدون 
األبطــال الوصــول إلــى مديريــة جارســده بواليــة غــور وشــن 
العمليــات الجهاديــة علــى العــدو الــذي خــارت قــواه فــي اليــوم 
التالــي ممــا أمكــن المجاهــدون مــن الســيطرة علــى المديريــة.
كمــا اســتطاع المجاهــدون األبطــال شــن هجمــات بطوليــة 
مماثلــة فــي شــرقي وجنوبــي البــاد، ففــي يــوم األحــد 10 مــن 
ــة  ــرد الســريع فــي والي ــو اســتهدف المجاهــدون قــوات ال ماي
قندهــار بهجــوم النغماســيين ممــا أودى بهــاك العشــرات 
ــود  ــن جن ــل 2 م ــه قًت ــوم ذات ــي الي ــن. وف ــم وجــرح آخري منه
األمريــكان وعــدد مــن المليشــيا فــي مديريــة خوجيانــي بواليــة 

ــار. ننجره
وفــي يــوم األربعــاء 30 مــن مايــو شــهدت واليــة هلمنــد 
هجمــات مشــابهة حيــث قُتــل وُجــرح 30 مــن جنــود العــدّو فــي 
عمليــات للمجاهديــن. وفــي يــوم الجمعــة 22 مــن مايــو ســيطر 
ــات  ــى 10 ثكن المجاهــدون األبطــال فــي خــاص أروزجــان عل

للعــدّو، وقتلــوا مــا ال يقــل عــن 40 مــن العمــاء.
لقــد شــملت عمليــات العــزم جميــع واليــات أفغانســتان، فضمــن 
سلســلة هــذه العمليــات الضاريــة والســاخنة نفــذ المجاهــدون 
ــات  ــى ثكن ــو عل ــوم األحــد 24 مــن ماي ــي ي هجمــات شــديدة ف
العــدّو فــي مديريــة ســنجين بواليــة هلمنــد، فقُتــل جــراء ذلــك 

وُجــرح عشــرات مــن عناصــر العــدّو.
وفــي الغــد اســتهدف المجاهــدون مبانــي التحقيقــات وشــورى 

واليــة زابــول، فقُتــل 4 مــن العمــاء وُجــرح 60 آخــرون.
كمــا أن الواليــات المركزيــة أخــذت نصيبهــا مــن عمليــات 
العــزم المباركــة، ففــي يــوم الخميــس 14 مــن مايــو اســتهدف 
المجاهــدون دبابــة للمحتليــن فــي مديريــة بغــرام بواليــة 
ــب. ــن األجان ــكان المحتلي ــن األمري ــا 4 م ــل فيه ــروان، فقت ب

وفــي يــوم الســبت 16 مــن شــهر مايــو هاجــم أبطــال اإلســام 
مــرة أخــرى إحــدى المراكــز المحصنــة التــي ال يتوقــع العــدّو 
أن  إال  بانجشــير،  بواليــة  تحصيناتهــا  لشــدة  تُســتهدف  أن 
ــكرية  ــة العس ــى الثكن ــيطرة عل ــن الس ــوا م ــدون تمكن المجاه
ــي  ــة. وف ــك الوالي ــل بتل ــدهللا خي ــة دره عب ــي منطق ــة ف الواقع
اليــوم ذاتــه ســيطر المجاهــدون علــى قاعــدة أخــرى فــي بغــان 

ــزي. المرك
وفــي يــوم األربعــاء 20 مــن شــهر مايــو وقــع المحتلــون 
األجانــب مــرة أخــرى فــي كميــن للمجاهديــن فــي مديريــة 
بغــرام بواليــة بــروان، فقتــل فيــه 6 مــن المحتليــن. وفــي 
يــوم الثاثــاء 26 مــن شــهر مايــو فتــح المجاهــدون مديريــة 
ــة  ــا حاصــر المجاهــدون مديري ــي. كم ــة غزن ــي بوالي خوجيان

ــت. ــة خوس ــل بوالي ــى خي موس
وهاجــم المجاهــدون األبطــال ثكنــات العــدو فــي مديريــة نــوزاد 
بواليــة هلمنــد، ومديريــة وازه بواليــة بكتيــكا وبغــان، وكان 
ــدود،  ــود الح ــن جن ــاً، و12 م ــدو 27 جندي ــى الع ــوع قتل مجم

وقُتــل فــي بغــان مثــل العــدد المذكــور.
وفــي آخــر سلســلة عمليــات العــزم المباركــة فــي هــذا الشــهر، 
ــادة  ــى القي ــارة اإلســامية باســتهداف مبن ــدوا اإلم ــام مجاه ق
األمنيــة بواليــة ننجرهــار، فاشــتبك المجاهــدون االنغماســيون 
اشــتباكاً عنيفــاً وامتــّد االشــتباك 5 ســاعات ممــا أودى بحيــاة 
16 مــن الموظفيــن بمــن فيهــم األجانــب والعمــاء وجــرح 32 

آخــرون.

اضطراب العدو واالعتراف بقدرات المجاهدين:
ــه صــار مــن  اتســعت دائــرة نشــاطات المجاهديــن إلــى حــد أنّ
المحــال أن تُخفــى أو تُغطــى بغربــال، وألجــل هــذا يضطــر 
العــدّو بيــن الفينــة واألخــرى أن يعتــرف بتصاعــد قــدرات 

المجاهديــن.
فقــد اعتــرف نائــب مجلــس الشــيوخ لواليــة ســربل يــوم 
الســبت 23 مــن مايــو بــأن %80 مــن أراضــي هــذه الواليــة 
وقراهــا بأيــدي المجاهديــن. وقــد اعتــرف قبلــه يــوم االثنيــن 4 
ــو الدكتــور عبــدهللا الرئيــس التنفيــذي فــي الحكومــة  مــن ماي
االئتافيــة أمــام شــورى الــوزراء بــأن نشــاطات الطالبــان 

ــة. ــة للغاي مقلق
وفــي يــوم األربعــاء 6 مــن مايــو كتبــت صحيفــة »سرنوشــت« 
ــرت  ــان أجب ــات الشــديدة للطالب ــول: إن الهجم المنتشــرة بكاب
الجنــود والشــرطة للنكــوص والهــروب مــن مديريــات مارجــه 
وســنجين بواليــة هلمنــد. وفــي يــوم الجمعــة 8 مــن مايــو 
اعترفــت اإلدارة العميلــة بــأن مديريــة نــوزاد بأيــدي الطالبــان 
منــذ 9 ســنوات. وادعــوا بــأن هــذه المديريــة التــي كانــت مــن 
أهــم قواعــد المجاهديــن اللوجيســتية خرجــت مــن قبضــة 
المجاهديــن. ولــم يمــِض وقــت طويــل علــى هــذا االدعــاء 
حتــى أعلنــت وســائل اإلعــام عــن ســقوط هــذه المديريــة 
مــرة أخــرى بأيــدي المجاهديــن، ثــم عدهــا العــدو مــن المراكــز 

ــر هامــة! الغي
وفــي يــوم الســبت 16 مــن مايــو اعتــرف شــورى المحافظــة 
ونائــب هــذه الواليــة فــي البرلمــان بــأن القــوات العميلــة تفــر 

مــن المراكــز بــا مقاومــة أمــام المجاهديــن.
وقــد أربكــت أوضــاع البــاد األعــداء إلــى حــد أن أشــرف 
غنــي أكــد يــوم الثاثــاء 26 مــن مايــو أن النــاس فقــدوا 
ثقتهــم بحكومتــه، ويظنــون أن الخمــس ســنوات مــن حكومتــه 

ســتمضي بــا أي مكتســبات.
ــأن  ــي ب ــي مؤتمــر صحف ــة ف ــر الداخلي ــي الغــد صــرح وزي وف
ــذ  ــات تنف ــات الهجم ــد اشــتدت وأن مئ ــن ق ــات المجاهدي ضرب
مــن قبــل المجاهديــن يوميــاً، وضعــف قواتــه أمــام هــذه 

الهجمــات.

االنضمام إلى صفوف المجاهدين:
لقــد ســعى المجاهــدون منــذ أمــد بعيــد -باإلضافــة لنشــاطاتهم 
للذيــن  الحقائــق  يبينــوا  أن  إلــى  والسياســية-  العســكرية 
والخزعبــات  الترهــات  مصيــدة  فــي  ووقعــوا  انخدعــوا 
ــة الدعــوة  ــذا الصــدد اســتمّرت لجن ــة، وبه ــات الكاذب والدعاي
ــه- مكتســبات  واإلرشــاد نشــاطاتها، وكان لهــا -بحمــدهللا ومنّ
اإلدارة  فــي  المزظفيــن  مــن  المئــات  التحــق  رفيعــة. وقــد 
العميلــة -بعدمــا أدركــوا الحقائــق- بصفــوف المجاهديــن. 
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ففــي يــوم الســبت 2 مــن مايــو أعلنــت مليشــيا مديريــة أنــدر 
بواليــة غزنــي أنهــم مســتعدون لانضمــام  إلــى صفــوف 
المجاهديــن؛ ولكنهــم طلبــوا عهــداً بعــدم عقابهــم عمــا اقترفــوا 

ــم فيمــا مضــى. مــن الجرائ
ــام  ــائل اإلع ــت وس ــو أعلن ــن ماي ــاء 27 م ــوم األربع ــي ي وف
عــن انضمــام 71 مــن الجنــود بمديريــة جــاردره بواليــة قنــدوز 
ــة  ــي مديري ــن ف ــود اآلخري ــن، وأســر 270 مــن الجن للمجاهدي
ــة أروزجــان  ــرف مســؤولوا والي ــة غــور. واعت ــه بوالي دولين
بأنــه فــي ذات اليــوم استســلمت جماعــة مــن المليشــيا قوامهــا 
37 فــرداً فــي مديريــة خــاص أروزجــان إلــى المجاهديــن بعــد 

قتــال عنيــف مــع المجاهديــن.
وخــال هــذا الشــهر تــرك زهــاء 679 فــرداً مــن العمــاء صــف 
العــدّو وانضمــوا للمجاهديــن، ومــن أراد تفصيــل التقريــر 
فليراجــع تقريــر لجنــة الدعــوة واإلرشــاد الــذي تنشــره اإلمــارة 

اإلســامية علــى موقعهــا الرســمي.

االعتراف ببيع الوطن:
بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001م أرادت الجبهــة الشــمالية بيــع 
الوطــن، وهــو مــا قامــوا بفعلــه فــي مؤتمــر بــن ببيــع الوطــن 
إلــى البــاد الصليبيــة بدراهــم معــدودة ومناصــب بخيســة، 
وإن كانــت تلــك العمالــة واضحــة كوضــوح الشــمس فــي كبــد 
الســماء إال أنهــا كانــت خافيــة علــى البعــض، ومــع مــرور 
الوقــت بــدت صفقــة بيــع الوطــن واضحــة للجميــع، ومعاملــة 

ــة النحســة. ــك الصفق العمــاء توضــح تل
أســيادهم  مــع  اتفاقيــة  العمــاء  الغــرار وقــع  وعلــى هــذا 
األجانــب تنــص تلــك االتفاقيــة علــى بيــع الوطــن، ولكنهــم 
-وبــكل وقاحــة- ادعــوا أنهــم نالــوا حققــوا مكاســب كبيــرة مــن 
ــي  ــوق الت ــي الحق ــن ماه ــة. ولك ــرام االتفاقي ــد إب ــيادهم بع أس

نالوهــا؟ فلــم يذكروهــا حتــى اآلن.
أعلــن حنيــف أتمــر يــوم األربعــاء 6 مــن مايــو ذلــك الشــيوعي 
الــذي بــاع شــرفه وعــزه إلــى أســياده الغربييــن، اعتــرف أنــه 

بفضــل بيــع الوطــن يجنــون يوميــاً زهــاء 12 مليــون دوالر.
وقــد قــال المستشــار األمنــي للرئيــس العميــل فــي جوابــه 
لمجلــس الشــيوخ المصطنــع: يوجــد لدينــا اآلن جيــش مكــّون 
مــن 352 ألــف نفــر بمــن فيهــم الشــرطة والمليشــيا، ونفقاتــه 
4 مليــار و 900 مليــون دوالر ســنوياً، وتدفــع أميــركا 4200 
ــة  ــاد المتحالف ــع الب ــم، وتدف ــن له ــم الوط ــار دوالر لبيعه ملي

األخــرى 700 مليــون دوالر.

إطاق سراح األسرى المحاربين:
ــع  ــدة، وق ــن المتصاع ــات المجاهدي ــرة هجم ــتداد وتي ــع اش م
واإلمــارة  المجاهديــن،  بأيــدي  أســرى  الجنــود  مــن  عــدد 
اإلســامية تتخــذ قــرار الشــرع فيهــم. فبعــد أخــذ العهــد منهــم 
والضمــان واالطمئنــان مــن أنهــم تابــوا إلــى هللا ولــن يعــودوا 

ــق ســراحهم. ــه، يُطل ــوا علي ــا كان ــى م إل
ــة 1  ــوم الجمع ــي ي ــارة اإلســامية ف ــام مجاهــدوا اإلم ــث ق حي
ــو بإطــاق ســراح 28 مــن المليشــيا الذيــن أســروهم  مــن ماي
ــه.  ــة قنــدوز فــي اشــتباك معهــم فــي منطقــة غورتيب فــي والي

ــأن عــدد المليشــيا األســرى كان زهــاء 55 مليشــياً. ــال ب يق

نفوذ المجاهدين في صفوف األعداء:
مــازال المجاهــدون يخترقــون صفــوف العمــاء واألعــداء 
األلــداء ومــن ثــم يســتهدفونهم فــي عقــر مراكزهــم، فيكبدوهــم 

ــدح الخســائر. أف
ففــي يــوم اإلثنيــن 25 مــن مايــو اســتطاع جنديــان فــي مديريــة 
ميونــد بواليــة قندهــار أن يقتــا 8 مــن الجنــود الموجوديــن فــي 

الثكنــة ثــم يفــرا منهــا.
وفــي 23 مــن مايــو اســتطاع مجاهــد متســلل أن يقتــل 5 مــن 
المليشــيا فــي واليــة قنــدوز، وانضــم إلــى صفــوف المجاهديــن 

ســالماً غانمــاً.

ضحايا الشعب:
ال يــزال الشــعب يقــع ضحيــة إلجــرام العــدو منــذ أن نبــت 
االحتــال المشــؤوم علــى ثــرى وطننــا الحبيــب، ففــي هــذا 
الشــهر وقعــت كثيــر مــن الجرائــم وســقط العديــد مــن الضحايــا 

ــاء. ــم العم ــن و أذنابه ــدي المحتلي ــى أي عل
ففــي يــوم الثاثــاء 5 مــن مايــو قتــل طفــل صغيــر جــراء ســقوط 
قذيفــة أطلقهــا العمــاء عشــوائياً فــي مديريــة باالبلــوك بواليــة 

فــراه كمــا جــرح بقيــة أعضــاء عائلتــه.
ــا  ــة فيم ــس البلدي ــي مجل ــن ف ــتبك نائبي ــه اش ــوم ذات ــي الي وف
ــا تســبب باستشــهاد 3 مــن  ــة مم ــاً كثيف ــوا نيران ــم وأطلق بينه
ــرون. ــرح 5 آخ ــان وج ــة لغم ــي والي ــاء ف ــن األبري المواطني

وفــي الغــد أطلــق المحتلــون األجانــب نيرانــاً كثيفــة علــى 
المصليــن فــي مديريــة باغــرام بواليــة بــروان وجرحــوا جــراء 
ذلــك عــدداً كبيــراً مــن المصليــن وحالــة بعضهــم حرجــة صحياً.

وفــي 10 مــن مايــو شــهدت واليــة فــراه كارثــة أخــرى وهــذه 
المــرة كانــت فــي مديريــة فــراه رود حيــث اســتهدفت طائــرات 
العــدّو المواطنيــن األبريــاء لتقتــل 3 منهــم وتجــرح 7 آخــرون 

بجــروح بالغــة.
وفــي يــوم األحــد 17 مــن مايــو أطلقــت الشــرطة النيــران علــى 
ســيارة للمدنييــن مــن نــوع تاكســي فــي واليــة قندهــار، فقتــل 
الســائق جــراء ذلــك. وفــي الغــد بعدمــا تكبــد الصليبيون خســائر 
ــة  ــوا المنطق ــم، قصف ــى دبابته ــم عل ــار لغ ــراء انفج ــة ج فادح
برمتهــا ثــأراً لخســائرهم، ممــا أدى الستشــهاد العشــرات مــن 

المدنييــن وجــرح عــدد آخــر.
ومــن أراد تفصيــل الجرائــم بحــق المدنييــن مــن قبــل المحتليــن 
والعمــاء، فليراجــع المقــال الخــاص بهــذا الصــدد الذي ينشــره 

موقــع اإلمــارة اإلســامية.

حلبة السياسة:
جميــع  فــي  المجاهديــن  جهــود  -بحمــدهللا-  أثمــرت  لقــد 
المياديــن، ســواء فــي المياديــن العســكرية أو حلبــة السياســة 
ــم  ــو أقي ــن ماي ــد 4 م ــوم األح ــي ي ــداء. فف ــت األع ــي أربك الت
ــة تدعــى  ــة كندي ــل لجن ــن قب ــن م ــر باســم الســام واألم مؤتم
بغــواش المســتقرة فــي قطــر، وقــد شــارك فيــه ممثلــوا اإلمــارة 

اإلســامية.
ولــم يعــرف لحــد اللحظــة الهــدف الرئيســي لهــذا المؤتمــر 
ــح المســلمين  ــي صال ــك ف ــل ذل ــى جع إال أن هللا ســبحانه وتعال
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ــذا  ــي ه ــة ف ــات مختلف ــت موضوع ــد نوقش ــن. وق والمجاهدي
المؤتمــر، وتــم توضيــح العديــد مــن القضايــا لعــدد كبيــر مــن 
الذيــن التبســت عليهــم الحقائــق، وعرفــوا أحقيــة اإلمــارة 

ــا. ــة مطالبه ــامية وعدال اإلس
وعلــى إثــر ذلــك قــد ســافرت مجموعــة سياســية أخــرى 
ــن  ــاء 19 م ــوم الثاث ــي ي ــران ف ــى إي ــامية إل ــارة اإلس لإلم
ــث  ــاش والتباح ــفر للنق ــذا الس ــد كان ه ــة. وق ــو للمفاوض ماي
بيــن أفــراد اإلمــارة اإلســامية وبــاد إيــران، وقــد أربــك هــذا 

الســفر اإلدارة العميلــة.

انتهاك حقوق األسرى:
بحقــوق  األجانــب  والمحتلــون  العميلــة  اإلدارة  تتشــدق 
اإلنســان، غيــر أنهــم فــي الواقــع يعذبــون المجاهديــن بأشــنع 
ــب. ــت التعذي ــرى تح ــل األس ــا يُقت ــراً م ــب وكثي ــواع التعذي أن
ووفقــاً للتقاريــر المنشــورة يــوم األربعــاء 20 مــن مايــو قــام 
الوحــوش مــن الجنــود بقتــل 6 مــن المجاهديــن فــي جارســده 

بواليــة غــور بعــد أســرهم.
ــة أن العمــاء  ــى صفحــات الشــبكات االجتماعي كمــا شــاع عل
أطلقــوا النــار علــى أحــد األســرى، وبحســب اعترافهــم أطلقــوا 

عليــه 200 طلقــة.
وقــد أعربــت اإلمــارة اإلســامية عــن قلقهــا تجــاه هــذه 
الكارثــة البشــعة وأعلنــت بــأن العــدو لــو لــم يتوقــف عــن هــذه 
الجرائــم، فــإن المجاهــدون ســيعاقبونهم بمثــل ماعوقبــوا بــه، 

ــل منهــم أي دعــوى. ــن تقب ــدم، ول ــم ال ينفعهــم الن ث

كراهية الشعب للعدو:
النــاس  ومعرفــة  العــدّو  بأيــدي  المدنييــن  قتــل  أدى  لقــد 
ــروا  ــى الباطــل ويكرهــوه وينف ــوروا عل ــى أن يث ــق إل بالحقائ
منــه، ويعربــوا عــن مــدى كراهيتهــم للمحتليــن وأذنابهــم.
ــة  ــد بوالي ــة آب بن ــل بمديري ــد خي ــة رن ــي قري ــام أهال ــد ق فق
غزنــي يــوم األربعــاء 13 مــن مايــو بالتنديــد بمظالــم المليشــيا 

ــون بخــروج المليشــيا مــن قريتهــم. ويطالب
ــون  ــرة يعرب ــدوز بمظاه ــي قن ــام أهال ــو ق ــن ماي ــي 25 م وف
فيهــا عــن كراهيتهــم لــإلدارة العميلــة، وذلــك كــرد فعــل عمــا 
ــم.  ــن المظال ــة م ــذه المنطق ــي ه ــوات المســلحة ف ــه الق تقترف
وقالــوا بــأن المليشــيا يقومــون بتعذيبهــم وينهبــون ويســرقون 

أموالهــم.

تبادل األسرى:
شــهدت أفغانســتان فــي هــذا الشــهر عمليــة لتبــادل األســرى. 
ففــي يــوم االثنيــن 11 مــن مايــو اضطــرت اإلدارة العميلــة أن 
تبــادل أســراها باألســرى مــن جنــود اإلمــارة اإلســامية وذلــك 
بتســليم 19 منهــم بـــ 28 مــن األســرى معظمهــم كانــوا أطفــاالً 

ونســاًء. وقــد اعتــرف غنــي بــأن األســرى كانــوا أبريــاء.
ــن اإلدارة  ــى جبي ــار عل ــة ع ــراف وصم ــذا االعت ــد كان ه وق
العميلــة التــي امتنعــت عــن االعتــراف بوجــود أطفــال ونســاء 
فــي ســجونهم، إال أنــه بعــد عمليــة التبــادل هــذه افتضــح 

ــهم. ــان رئيس ــم بلس أمره
ففــي الســابق أعلنــت اإلمــارة اإلســامية مــرات عديــدة أن فــي 
ســجون اإلدارة العميلــة يوجــد أبريــاء مــن النســاء واألطفــال 

إال أنهــم كانــوا ينفــون ذلــك.

دعايات العدّو:
ــن السياســي والعســكري،  ــى الصعيدي ــدو عل ــزم الع ــا ه بعدم
لجــأ الصطنــاع واختــاق االنتصــارات الزائفــة. ففــي يــوم 
ــت مــن  ــوات الجيــش تمكن ــي أن ق ــن أشــرف غن ــاء أعل الثاث
ــة بادغيــس التــي كانــت  ــد بوالي الســيطرة علــى مديريــة جون
ــائل  ــت وس ــط أعلن ــوم فق ــد ي ــه بع ــن، إال أن ــدي المجاهدي بأي
وبســط  المنطقــة  هــذه  فــي  المجاهديــن  تواجــد  اإلعــام 

ســيطرتهم الكاملــة عليهــا.
وكذلــك أعلــن العــدّو فــي 9 مــن مايــو بأنه ســيطر علــى مديرية 
نــاوي بواليــة غزنــي وعــد هــذه المنطقــة اســتراتيجية ومــأوى 
ــن  ــكان المجاهدي ــس بإم ــه لي ــذ 9 ســنوات وأن ــن من المجاهدي
بعــد ذلــك المقاومــة، إال أنــه أعلــن بعــد 3 أيــام أنــه تــرك هــذا 

الموقــع االســتراتيجي.

وجوه جديدة للتجسس:
لقــد كال العــدو التهــم للمجاهديــن منــذ اللحظــات األولــى 
لبــدء الجهــاد وحتــى اللحظــة بتهــم واهيــة وأنهــم جواســيس 
ــم أن يغطــوا الشــمس  ــه بإمكانه ــم أن ــاً منه ــاد أخــرى، ظن لب
ــال. ولكــن مــع مضــي الوقــت والزمــن ثبــت أنهــم هــم  بالغرب

ــدون. ــس المجاه ــب ولي ــيس األجان جواس
عمــاء  بأنهــم  المجاهديــن  يتهمــون  العمــاء  كان  وقــد 
باكســتان إال أنهــم بانفســهم قامــوا بتوقيــع اتفاقيــة ثنائيــة 
بينهــم وبيــن باكســتان فــي يــوم االثنيــن 18 مــن مايــو، وذلــك 
لنشــر األســرار فيمــا بيــن البلديــن وتربيــة عناصــر للتجســس 

ــل باكســتان. ــن قب م

ثمن العماء ونهاية مصيرهم:
بعــد احتــال البــاد مــن قبــل الصليبييــن المحتليــن، قــام حفنــة 
ــدوالرات  ــم ب ــم، ووطنه ــم، وعرضه ــوا دينه ــن باع ــن الذي م
بخيســة بالعمــل مــع المحتليــن األجانــب، حيــث يعمــل بعضهــم 
مترجمــا للقــوات المحتلــة وكانــوا يســاهمون فــي تعذيــب 
المواطنيــن األبريــاء. وبعــد فــرار أســيادهم األجانــب بقــي 
هــؤالء المترجميــن حيــارى، فلــم يرضــى أســيادهم أن يذهبــوا 

ــة. ــة القليل ــى بادهــم إال القل بهــم إل
حيــث أعلنــت الدنمــارك واعتــذرت يــوم الثاثــاء 19 مــن مايــو 
ــدة  عــن اســتئجار المترجميــن الذيــن ســاعدوها ســنوات عدي

فــي مياديــن القتــال، وهكــذا أعلنــت قيمــة العمــاء عندهــم.
ــم  ــدوا أطرافه ــن فق ــاء الذي ــأن العم ــر ب ــر آخ ــن خب ــا أعل كم
فــي القتــال خــال الحــرب فــي أفغانســتان، يتســكعون اآلن فــي 

ــأ بهــم. ــة ال تعب الســكك والشــوارع، وأن الحكومــة العميل
ووفــق تقريــر نيويــورك تايمــز فــإن عــدد المصابيــن فــي 
اإلدارة العمليــة يبلــغ 130000 فــرداً، 40 ألــف منهــم فقــدوا 

ــم. ــم أطرافه معظ

المصــادر: المواقــع اإلخباريــة  العالميــة والمحليــة، التقاريــر 
ــة الدعــوة واإلرشــاد فــي اإلمــارة اإلســامية،  الشــهرية للجن
ــع  ــي موق ــا الشــعب المنشــور ف ــر المخصــص لضحاي والتقري

اإلمــارة، وأهــم أحــداث األســبوع.
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مـوجـــات )العـــزم(
زلزلت أركان العدّو في شمال أفغانستان

تقرير: عبدالرؤوف )حكمت(

ــق  ــي أُطل ــنة، والت ــذه الس ــة له ــات الربيعي ــدأت العملي ــد ب لق
القيــادي  بأمرالشــوری  العــزم«،  »عمليــات  اســم  عليهــا 
ــتان  ــي أفغانس ــخ 1436/7/5هـــ ف ــامية بتاري ــارة اإلس لإلم
كلهــا، حيــث جــاء فــي بيــان الشــوری القيــادي حــول تســمية 
ــزم«  ــار اســم »الع ــا: )إّن اختي ــخ بدئه ــات وتاري ــذه العملي ه
لهــذه العمليــات كان تفــاؤالً بمعنــی العــزم الــذي يعنــي اإلرادة 
القويــة، وقــد ســّمی هللا تعالــی رســله الذيــن أظهــروا القــوة 
واالســتقامة فــي مقابلــة األعــداء بأولــي العــزم كمــا فــي 
ــل....(  ــن الرس ــزم م ــا صبرأولوالع ــی: )فاصبركم ــه تعال قول
ــات  ــی فــي هــذه العملي ــا مــن هللا تعال األحقــاف:35، ورجاؤن
بأنـّـه تعالــی ســيقّوي مــن العــزم الجهــادي لشــعبنا المســلم في 
ــا اختيــار اليــوم الخامــس مــن  مقاومــة الكفــر والفســق. وأّم
شــهر رجــب فقــد تــّم لكونــه يــوم انتصــار المســلمين وهزيمــة 
الكفــار فــي معركــة اليرمــوك فـَـي الســنة الخامســة عشــر مــن 
الهجــرة النبويــة الشــريفة. وبهــذه المناســبة نرجــوا مــن هللا 
تعالــی أن يجعــل عملياتنــا لهــذه الســنة ضربــة قاصمــة لظهــر 

ــن فــي أفغانســتان(.  الغــزاة الموجودي
ومــع إعــان هــذه العمليــات، بــدأت هجمــات المجاهديــن علــی 
ــا،  ــم بطــول أفغانســتان وعرضه ــن وعمائه ــز المحتلي مراك
ــا  ــات م ــن هــذه العملي ــوم األول م ــي الي ــذ المجاهــدون ف ونف
ــه  ــوا ب ــدّو وألحق ــز الع ــی مراك ــة عل ــی 300 هجم ــد عل يزي
ــي  ــات ف ــذه الهجم ــرة ه ــتدت وتي ــد اش ــائرالكبيرة. وق الخس
ــدو  ــن للع ــادة مهمي ــل فيهــا ق ــوم بدئهــا وقت ــة لي ــام التالي األي
مثــل قائــد األمــن العــام لواليــة )أرزگان( ونائــب قانــد األمــن 
العــام لواليــة )قندهــار( وقــادة آخريــن فــي غيرهمــا مــن 

ــر قاعــدة عســكرية  ــّم اســتهداف أهــم وأكب ــا ت ــات، كم الوالي
ــل  ــن قِبَ ــخ م ــرام( بالصواري ــدة )بغ ــي قاع ــدّو وه ــة للع جوي

المجاهديــن. 
إّن عمليــات العــزم -وإن كانــت قــد اكتســحت أفغانســتان كلها- 
إال أّن نقطــة ارتكازهــا فــي األيــام األولــی كانــت فــي الواليــات 
الشــمالية والشــمالية  الشــرقية. فقــد أحــرز المجاهــدون 
ــرة  ــارات كبي ــات انتص ــذه العملي ــن ه ــبوع األول م ــي األس ف
فــي واليــات )فاريــاب( و)بغــان( و)كنــدز( و)بدخشــان(، 

ــدّو.  وحــّرروا مناطــق واســعة مــن ســيطرة الع
ــن  ــادس م ــوم الس ــي الي ــدأت ف ــدز( ب ــة )كن ــات بوالي العملي
ــة  ــی منطق ــدون عل ــا المجاه ــث ســيطر فيه شــهر رجــب حي
ــی 22 نقطــة أمنيــة  )گورتيپــه( بأكملهــا واســتولوا فيهــا عل
للعــدّو كمــا أســروا فيهــا 55 عنصــراً مــن عناصــر المليشــيات 
ــرة،  ــلحة والذخي ــن األس ــات م ــا كمي ــوا فيه ــة، وغنم المحلّي
وتقــّدم فيهــا المجاهــدون نحــو مركــز الواليــة حتــی صــاروا 

علــی بعــد 2 كلــم منــه. 
وفــي اليــوم التالــي لفتح منطقــة )گورتيپه( ســيطرالمجاهدون 
علــی جميــع ســاحات مديريــة )إمــام صاحــب( مــا عــدا مركــز 
المديريــة. وقــد اســتولی المجاهــدون فــي تلــك العمليــات 
توالــت  وهكــذا  للعــدّو.  كثيــرة  أمنيــة  نقــاط  علــی  أيضــاً 
انتصــارات المجاهديــن فــي األيــام الباقيــة مــن األســبوع 
ــت خاصــة  ــدز(، وكان ــة )كن ــي والي ــزم ف ــات الع األول لعملي
مكتســبات المجاهديــن فــي األســبوع األول مــن )عمليــات 

ــي:  ــزم( كالتال الع
1 – مقتل 232 من الجنود والشرطة والمليشيات المحلية. 
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2 – إصابــة 146 مــن الجنــود، والشــرطة، والمليشــيات 
بالجــروح. 

3 – أسر 58 من أفراد قوات العدّو. 
4 – تحطيم 20 مدرعة و13 سيارة من نوع رينجر. 

5 – االستياء علی 65 نقطة أمنية وثكنة للعدّو. 
6 – تطهير 41 قرية من تواجد قوات العدّو. 

7 – اغتنــام 12 مدّرعــة و11 ســيارة مــن نــوع )رينجــر( 
و11 دراجــة ناريــة. 

ــة  ــة والخفيف ــلحة الثقيل ــن األس ــع م ــات القط ــام مئ 8 – اغتن
ــرة.  ــواع الذخي ــف أن ــن مختل ــرة م ــات كبي ــع كمي م

وقــد استشــهد فــي تلــك العمليــات 9 مــن المجاهديــن وأصيــب 
10 آخــرون بجــراح. 

وقبــل االنتصــارات فــي واليــة )كنــدز( بأيــام كان المجاهــدون 
قــد أحــرزوا انتصــارات أخــری فــي مديريــة )جــرم( مــن 
واليــة )بدخشــان( والتــي تحدثــت عنهــا وســائل اإلعــام 
المحليــة والعالميــة لعــدة أيــام، وكانــت تلــك االنتصــارات قــد 

أربكــت العــدّو وجعلتــه يواجــه 
فــي  واالضطــراب  الحيــرة 
كلهــا،  الشــمالية  والواليــات 
ــة  ــك العملي ــل تل ــت تفاصي وكان

كالتالــي:
ــوم العاشــر مــن شــهر  ــي الي ف
2015م  عــام  مــن  )أبريــل( 
مــن  مجاهــداً   250 شــن 
مجاهــدي اإلمــارة اإلســامية 
هجومــاً علــى مراكــز قــوات 
العــدّو التابعــة لفرقة )شــاهين( 
مــن  )خســتك(  منطقــة  فــي 
واليــة  فــي  )جــرم(  مديريــة 
)بدخشــان(. بــدأ المجاهــدون 

هجومهــم علــی مواقــع العــدّو فــي الســاعة الرابعــة مــن 
الفجــر واســتمّر الهجــوم ســبع ســاعات متتاليــة. وقــد أســفر 
ــة  ــدّو باإلضاف ــز الرئيســي للع ــح المرك ــذا الهجــوم عــن فت ه
ــود  ــّر جن ــز، وف ــذا المرك ــة له ــة عســكرية تابع ــی 21 نقط إل

العــدّو المتبقيــن مــن المنطقــة. 
وقــد قتــل المجاهــدون فــي هــذه المعركــة 98 جنديــاً مــن 
ــروا  ــن بجــروح، وطّه ــوا 70 أخري ــا أصاب ــدّو، كم ــود الع جن
ــدّو،  ــد الع ــن تواج ــراً م ــن كيلومت ــداد ثاثي ــى امت ــة عل منطق
ــن  ــان وســيارتان م ــدّو مدرعت ــة للع ــي هــذه المعرك ــر ف وُدّم
ــه.  نــوع )رينجــر(، كمــا تــم إحــراق ثاثــون حاويــة تابعــة ل
وأّمــا غنائــم المجاهديــن فــي تلــك المعركــة فكانــت علــی 

النحــو التالــي: 
1 – ستة مّدرعات. 

2 – ستة سيارات من نوع )رينجر(. 
 )B.M2 )1 3 – قاذف صواريخ
)B.M1 )2 4 – قاذف صواريخ

5 – قناص درازنوف )3(
6 – هاون وسط )3(

7 – رشاش دوشكا )3(

8 – أكثــر مــن مئــة قطعــة مــن األســلحة الخفيفــة مــع كميــات 
كبيــرة مــن مختلــف أنــواع الذخيــرة.

واستشــهد فــي تلــك المعركــة 6 مجاهديــن كمــا أصيــب 7 
أخــرون بجــروح. 

كانــت هــذه االنتصــارات األولــی مــن نوعهــا فــي واليــة 
ــدّو  ــة األشــد خســارة للع ــذه العملي ــن ه ــم تك )بدخشــان(. ول
مــن ناحيــة الخســائر فــي األرواح والعتــاد فحســب، بــل تركــت 
ــي  ــدّو ف ــود الع ــات جن ــی معنوي ــرة عل ــلبية الكبي ــا الس آثاره
ــدّو  ــق الع ــن قل ــغ م ــد بل ــا. وق ــي أفغانســتان كله الشــمال وف
ــة  ــة الجمهوري ــا رناس ــزت له ــات أن اهت ــذه العملي ــّراء ه ج
ــع أن  ــا، وســعی الجمي ــة جميعه ــة العميل ــات اإلعامي والجه
يقلبــوا حقيقــة انتصــارات المجاهديــن مــن خــال التعتيــم 

ــة.  ــار الكاذب ــر واألخب ــاعة التقاري ــي وإش اإلعام
الفتوحــات واالنتصــارات فــي )بدخشــان(  وعــاوة علــی 
قــوات  ضــّد  المجاهديــن  هجمــات  وتيــرة  فــإن  و)كنــدز( 
العــدّو قــد اشــّدت فــي الواليــات الشــمالية األخــری مثــل 
ــد  ــاب( أيضــاً، فق )بغــان( و)فاري
ــرة  ــة اآلخي ــي اآلون شــهدت ف
)چهلگــزي(  مديريــة 
ــارك  ــاب( مع ــي )فاري ف
واســتطاع  شــديدة. 
المجاهــدون  فيهــا 
-بعــون هللا تعالــی- أن 
ــد  ــی تواج ــوا عل يقض
المليشــيات الحكوميــة 
علــی  يســتولوا  وأن 
مراكزهــم العســكرية 
فــي تلــك المديريــة. 
اســتطاع  وكذلــك 
بفضــل  المجاهــدون 
هللا تعالــی فــي 29 مــن شــهر )أبريــل( مــن هــذا العــام 2015م 
أن يفتحــوا المركــز العســكري الكبيــر للعــدّو فــي منطقــة 
)بغــان مركــزي( فــي واليــة )بغــان( والــذي كانــت لــه 
ــك  ــي تل ــة. وف ــی المنطق ــيطرة عل ــي الس ــری ف ــة الكب األهمي
المعركــة قُتــل 34 جنديــاً مــن جنــود العــدّو، وأصيــب 29 

بجــروح.  آخــرون 
ــزي( مــن  ــان مرك ــة )بغ ــي معرك ــن المجاهــدون ف ــا تمّك كم
تدميــر خمســة مدّرعــات للعــدّو، وغنمــوا كميــات كبيــرة 
مــن األســلحة والذخيــرة، وبســطوا ســيطرتهم الكاملــة علــی 
منطقــة )زمــان خيــل( التــي يمتــد عبرهــا الطريــق الرئيســي 

ــرقية.  ــمالية الش ــات الش ــل والوالي ــن كاب بي

ــص انتصــارات  ــة يلّخ ــي الســطور الماضي ــر ف ــا ذك إّن كل م
المجاهديــن فــي األســبوع األول لعمليــات العــزم، ونســأل هللا 
ــن بالفتوحــات واالنتصــارات  ــی المجاهدي ــی أن يمــّن عل تعال
ــون هــذه  ــام؛ لتك ــام واألشــهر القادمــة مــن هــذا الع ــي األي ف
الســنة ســنة القضــاء الكامــل علــی قــوی الكفــر والنفــاق فــي 

البلــد كلــه، ومــا ذلــك علــی هللا بعزيــز.
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ــام الطويلــة، الشــديدة الحــر، يواصــل مجاهــدوا  فــي هــذه األي
اإلمــارة اإلســامية جهادهــم ضــد القــوات المحتلــة وعمائهــم 
فــي أفغانســتان، وقــد قــام هــؤالء األبطــال بســد ثغــر مــن ثغــور 
ــوا  ــم يعط ــس ول ــي والنفي ــوا بالغال ــة، وضح ــام العظيم اإلس

الدنيــة فــي دينهــم ألعــداء هللا.
فيجــب  المســلمين،  علــى  حقوقــاً  األشــاوس  لهــؤالء  وإن 
علــى المســلمين أن يقفــوا إلــى جانبهــم، ويدعمــوا قضيتهــم، 

ويدعــوا لهــم، ويهبّــوا لنصرتهــم بالنفــس والمــال. 
 

ــس  ــاد بالنف ــن الجه ــم وبي ــل بينك ــلمون! إن حي ــا المس إخوانن
فدونكــم الجهــاد بالمــال، وال يخفــى علــى مســلم أهميــة الجهــاد 
ــر  ــر النص ــى ب ــاد إل ــفينة الجه ــال س ــي إيص ــال ودوره ف بالم
لديمومتــه  وســبب  الجهــاد  عصــب  المــال  ألن  والتمكيــن، 
واســتمرار عجلتــه، فــإن ســاحات الجهــاد بحاجــة إلــى أمــوال 
ــرى أن  ــك ن ــة، ولذل ــروات هائل ــة، وث ــات طائل ــة، ونفق باهظ
الشــارع الكريــم قــدم الجهــاد بالمــال علــى الجهــاد بالنفــس فــي 

ــد. ــي موطــن واح كل المواطــن إال ف
إن فضائــل الجهــاد بالمــال مــن القــرآن الكريــم واألحاديــث 
النبويــة ونمــاذج حيــة لإلنفــاق مــن تاريــخ ســلفنا الصالــح أكثر 
ــرح  ــة. ونط ــة اإلطال ــا مخاف ــن نســردها هن ــر، ول ــن أن تُذك م
عليكــم هنــا بعــض مشــاريع المجاهديــن فــي إمــارة أفغانســتان 
اإلســامية ونســتغيث ونســتنجد -بعــد هللا- بكــم، ونطلــب منكــم 

الدعــم والمســاندة فــي تنفيذهــا.
 

ــذه  ــي ه ــرهم: ف ــة أُس ــن وكفال ــز المجاهدي 1 - مشــروع تجهي
الظــروف الحساســة والمجاهــدون يحــرزون االنتصــارات تلــو 
االنتصــارات، ويفتحــون المناطــق تلــو األخــرى، ندعوكــم إلــى 
المشــاركة فــي هــذه الفتوحــات المبينــة واالنتصــارات العظيمــة 
وذلــك بتجهيــز المجاهديــن ودعمهــم باألســلحة وعتــاد الحرب، 
أو كفالــة عوائلهــم بشــراء الحاجيــات الغذائيــة والمنزليــة لهم، 
فاغتنمــوا هــذه الفرصــة وقاتلــوا فــي ســبيل هللا عمــا بالحديــث 
ــْن  ــَزا، َوَم ــْد َغ ــبِيِل هللاِ فَقَ ــي َس ــا فِ ــَز َغاِزيً ــْن َجهَّ ــح )َم الصحي

َخلَــَف َغاِزيًــا فِــي َســبِيِل هللاِ بَِخْيــٍر فَقَــْد َغــَزا(.
2 - مشــروع فــداء األســرى: إن اآلالف مــن مجاهــدي إمــارة 

و  أمريــكا  ســجون  خلــف  يقبعــون  اإلســامية  أفغانســتان 
ــاً باإلعــدام، والبعــض اآلخــر  ــم محكوم ــا، بعضــاً منه عمائه
منهــم مكــث ســنين طويلــة فــي األســر، ونظــرا آليــات كتــاب هللا 
وأحاديــث رســول هللا، فــإن المســلمين مأمــورون شــرعا بفكاك 
األســرى وفدائهــم، فالمجاهــدون فــي الســجون ينتظرونكــم 
ــدي أعــداء  عســى أن تكــون تبرعاتكــم ســببا لنجاتهــم مــن أي

هللا.
3 - مشــروع كفالــة األيتــام واألرامــل: ال بــد وأن تخلــف الحرب 
ــي أفغانســتان  ــإن الحــرب ف ــا تعلمــون ف ــاً وأرامــل، وكم أيتام
اســتمرت أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان وتركــت خلفهــا آالف مــن 
ــى  ــة رســول هللا صل ــب معي ــت تطل ــإن كن ــل، ف ــام واألرام األيت
ــر المجاهــد  ــال أج هللا عليــه وســلم فــي الجنــة وتريــد أن تن
فــي ســبيل هللا الصائــم النهــار والقائــم الليــل فبــادر قبــل فــوات 
األوان إلــى كفالــة األيتــام والســعي علــى األرامــل والمســاكين.
4 - مشــروع األعمــال الدعويــة: إن الجهــاد بحاجــة إلــى إعــام 
صــادق ينقــل الحقائــق ويدافــع عــن المجاهديــن وينفــي عنهــم 
التهــم، وإلحيــاء فريضــة التحريــض علــى القتــال وتربيــة 
األجيــال القادمــة علــى حــب الجهــاد واإلستشــهاد، بإمكانكــم أن 

تســاهموا فــي هــذا المشــروع عبــر نفقاتكــم وتبرعاتكــم.
 

هــذه بعــض المشــاريع للجهــاد بالمــال وتتفــرع إلــى عــدة 
جنــة  إلــى  ســارعوا  المســلمون!  أيهــا  فســارعوا  فــروع، 
عرضهــا الســموات واألرض، جاهــدوا بأموالكــم، تعاونــوا 
ــه  ــنا يضاعف ــا حس ــوا هللا قرض ــوى، وأقرض ــر والتق ــى الب عل

لكــم، ومــا تقدمــوا ألنفســكم مــن خيــر تجــدوه عنــد هللا.
 

أيهــا المســلمون! هــا قــد أطــل علينــا شــهر كريــم، شــهر 
الخيــرات والبــركات، والطاعــات والعبــادات، شــهر العفــو 
ــذل والعطــاء والجــود  ــر واإلحســان، شــهر الب ــران والب والغف

والســخاء.
ياعبــاد هللا! كان رســولنا صلــى هللا عليــه وســلم أجــود النــاس، 
بأموالكــم  فجــودوا  فــي رمضــان،  يكــون  مــا  أجــود  وكان 

ــة. ــاريع الجهادي ــذه المش ــي ه ــاعدة ف للمس
هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم.

اغتنام الشهر الفضيل
ألداء فريضة الجهاد باملال 

بقلم: وصيل خليل
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جرائم..

المحتلين وعمالئهم

خالل شهر مايو

بقلم: حافظ سعيد

داهــم العمــاء غــرة شــهر مايــو قريــة باغتــو فــي مديريــة شــاه 
ــن  ــد المواطني ــن أح ــال اب ــوا باعتق ــول، وقام ــة زاب ــوي بوالي ج

ــادوه معهــم. ــاري، واقت يدعــى بحاجــي عبدالب
وفــي 4 مــن مايــو أطلــق العمــاء النيــران علــى دراجــة ناريــة في 
ــة هــرات، فاستشــهدت  منطقــة بارتخــت بمديريــة شــيندند بوالي

ســيدة جــراء ذلــك وجــرح رجــل.
وفــي اليــوم ذاتــه اشــتبك المجاهــدون مــع العمــاء فــي منطقــة 
ديوانــه خانــه، مديريــة ألمــار بواليــة فاريــاب، ثــم قــام الجنــود 
العمــاء بإطــاق قذائــف الهــاون عشــوائياً، ســقط بعضهــا علــى 

األهالــي، ممــا تســبب بجــرح 4 أطفــال وإمــام مســجد.
ــر جــراء  ــل صغي ــو استشــهد طف ــن ماي ــاء 5 م ــوم الثاث ــي ي وف
ســقوط قذيفــة أطلقهــا العمــاء عشــوائياً فــي مديريــة باالبلــوك 

ــة. ــة أعضــاء العائل ــة فــراه كمــا جــرح بقي بوالي
ــا بينهــم  ــة فيم ــس البلدي ــن بمجل ــه اشــتبك نائبي ــوم ذات ــي الي وف
وأطلقــوا نيرانــاً كثيفــة ممــا تســبب باستشــهاد 3 مــن المواطنيــن 

األبريــاء فــي واليــة لغمــان وجــرح 5 آخــرون.
وفــي 6 مايــو أطلــق المحتلــون األجانــب نيرانــاً كثيفــة علــى 
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فــي  المصليــن 
باغــرام  مديريــة 
بــروان  بواليــة 
جــراء  وجرحــوا 
ذلــك عــدداً كبيــراً 
المصليــن  مــن 
بعضهــم  وحالــة 
حرجــة صحيــاً. قام 
النــاس بعــد ذلــك 
عنيفــة  بمظاهــرة 
علــى  فعــل  كــرد 
المحتليــن  عمــل 
 ، حشــي لو ا
وأغلقــوا الطريــق 

ــون:  ــروان، وكان المتظاهــرون يهتف ــن كابيســا وب الســريع بي
ألمريــكا. المــوت 

وفــي 9 مــن مايــو قــام الجنــود العمــاء بقتــل أحــد المواطنيــن 
ــرات، فخــرج  ــة ه ــة شــيندند بوالي ــي ســوق مديري ــاء ف األبري
النــاس مندديــن بفعــل العمــاء المقــزز، وطلبــوا محاكمــة 

ــاة. الجن
وفــي 10 مــن مايــو شــهدت واليــة فــراه كارثــة أخــرى وهــذه 
المــرة كانــت فــي مديريــة فــراه رود حيــث اســتهدفت طائــرات 
العــدّو المواطنيــن األبريــاء حيــث استشــهد 3 منهــم وجــرح 7 

آخريــن بجــروح بالغــة.
ــاء  ــم العم ــة أذنابه ــون برفق ــم المحتل ــخ هاج ــي ذات التاري وف
مناطــق خيرمنــي وزوري بمديريــة خوجيانــي بواليــة ننجرهار، 
وقامــوا أثنــاء ذلــك بقتــل الشــيخ نقيــب هللا مــع 2 مــن أعضــاء 
أســرته، كمــا اعتقلــوا عشــرات مــن أهالــي المنطقــة واقتادوهــم 
ــا  ــوا م ــود نهب ــإن الجن ــاس ف ــال الن ــا ق ــجون، ووفقم ــى الس إل

وجــدوا مــن أمــوال نفيســة مــن منازلهــم.
وفــي 13 مــن مايــو استشــهد 2 مــن المواطنيــن كانــا ذاهبيــن 
ــي  ــن ف ــرات المحتلي ــف طائ ــراء قص ــر؛ ج ــرح آخ ــد وج للصي

ــان. ــة لغم ــة قرغــي بوالي ــر مديري ــة أمبي منطق
وفــي 14 مــن مايــو قتــل الجنــود العمــاء أحــد المواطنيــن فــي 

نواحــي مديريــة جــرم بواليــة بدخشــان.
وفــي التاريــخ ذاتــه قــال أهالــي مديريــة شــلجر بواليــة غزنــي 
لــوكاالت األنبــاء بــأن المليشــيات أرغمــت أهالــي 14 قريــة 
فــي المديريــة المذكــورة إلــى تــرك بيوتهــم. وأضافــوا بــأن 
المليشــيات تقتحــم بيوتهــم بذرائــع مختلفــة وواهيــة، وتعتقــل 
الكثيــر وتشــبعهم ضربــاً وتنكيــاً، ثــم يطلقــون ســراحهم بالمال.

فالمليشــيات قامــت باعتقــال 17 فــرداً مــن قريــة شــهباز، و18 
فــرداً مــن قريــة أخــز، و16 فــرداً مــن قريــة مــرادي، و14 فــرداً 
مــن قريــة آتــل، و11 فــرداً مــن قريــة غولــه، و12 فــرداً مــن 
قريــة ميــدادوال، و10 أفــراد مــن قريــة دبلــي، و10 أفــراد مــن 
قريــة عاقــل، و14 فــرداً مــن قريــة جلــو، و9 أفــراد مــن قريــة 
خوشــحال، و12 فــرداً مــن قريــة رســتم، و13 فــرداً مــن قريــة 
ــي  ــم ف ــجنوا بعضه ــران، فس ــة نظ ــن قري ــرداً م ــار، و18 ف من

قواعدهــم ونقلــوا اآلخريــن إلــى مركــز المديريــة.
و أضافــوا بأنهــم ذهبــوا إلــى مركــز مديريــة كــي للمطالبــة 
بإطــاق ســراحهم إال أن قــادة المليشــيا لطــف هللا كامــران، 

جــو  وســلطان 
طلبــوا منهــم إمــا أن 
بصفــوف  يلتحقــوا 
مثلهــم  المليشــيا 
يتركــوا  أن  وإمــا 
المناطــق  هــذه 

. دروهــا ويغا
وفــي 15 مــن مايــو 
قذائــف  ســقطت 
بكثافــة  العمــاء 
مناطــق  علــى 
خاشــبين واســترب 
وردوج  مديريــة 
بدخشــان،  بواليــة 
3 مــن  المواطنيــن ممــا أودى باستشــهاد  فأصابــت منــازل 
ــن  ــر أن 4 م ــر بالذك ــن. وجدي ــن آخري ــرح رجلي ــال، وج األطف
ــاء  ــف العم ــراء ســقوط قذائ ــرت ج ــد دم ــوت ق ــازل والبي المن

. عليهــا
وفــي 16 مــن مايــو ســقطت قذائــف العمــاء علــى منطقــة 
زيــوالت بمديريــة جلريــز بواليــة ميــدان وردك، فأصيــب 3 

أطفــال جــروح بالغــة.
وفــي يــوم األحــد 17 مــن مايــو أطلقــت الشــرطة النيــران علــى 
ســيارة للمدنييــن مــن نــوع تاكســي فــي واليــة قندهــار، فقتــل 
الســائق جــراء ذلــك. وفــي الغــد بعدمــا تكبــد الصليبيــون خســائر 
ــة  ــوا المنطق ــم، قصف ــى دبابته ــم عل ــار لغ ــراء انفج ــة ج فادح
ــن  ــل العشــرات مــن المدنيي ــأراً منهــم ليتســببوا بمقت برمتهــا ث

وجــرح عــدد آخــر.
وفــي 20 مــن مايــو قــال أهالــي مديريــة بغــان المركــزي 
لــوكاالت األنبــاء : أنــه استشــهد مــا ال يقــل عــن 10 مواطنيــن 
وجــرح 28 آخريــن فــي عمليــات الحكومــة العميلــة التــي 
نفذتهــا منــذ 20 يومــاً، وقالــوا بــأن معظــم الشــهداء مــن 

النســاء واألطفــال.
وفــي 21 مــن مايــو استشــهد 3 مــن المواطنيــن األبريــاء الذيــن 
ــى بيوتهــم، بقصــف طائــرات المحتليــن  ــوا فــي طريقهــم إل كان

فــي مديريــة وتــه بــور بواليــة كونــر.
وفــي نفــس التاريــخ ســقطت صواريــخ العمــاء علــى مديريــة 
ــرح  ــيدة وج ــت س ــزالً، وقتل ــت من ــا، فأصاب ــة بكتي ــان بوالي بت

ــان آخــران. طف
وفــي 27 مــن مايــو أطلــق الجنــود العمــاء قذائــف هــاون علــى 
مناطــق كاريــز وزاره شــار بمديريــة خوجيانــي بواليــة غزنــي، 

فجرحــت 4 نســاء بمــا فيهــن فتاتيــن صغيرتيــن.
ــة  ــل بمديري ــة تورخي ــاء قري ــم العم ــو داه ــن ماي ــي 31 م وف
ــدوا  ــش والبحــث كب ــاء التفتي ــة لوجــر، وأثن ــرك بوالي ــي ب برك
النــاس خســائر فادحــة، ثــم قامــوا باســتهداف المنطقــة بقذائــف 
أســتاذ  بحيــاة  أودت  مدرســة،  إحداهــا  فأصابــت  الهــاون، 
ــي ممــا  ــى األهال ــى ســقوط القذائــف عل ــة إل ــة، باإلضاف للثانوي

ــي الســن. تســبب بجــرح ســيدتين وشــيخ طاعــن ف

المصــادر: }إذاعــة بــي بــي ســي، اذاعــة صــوت الحريــة، 
الوكالــة االســامية، وکالــة بجــواک وغيرهــا{
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شهر االنتصارات
إعداد: مومند

أقبــل علينــا شــهر مبــارك، شــهر رمضــان العظيــم، شــهر تجــدد 
ــا، شــهر العطــاء والرحمــة  ــات وعهــود الطهــر والصف الذكري
والرأفــة والحنــان والعفــة والنقــاء، شــهر المواســاة والطاعات 
ــوب  ــي قل ــة، وف ــن بهج ــوس الصالحي ــي نف ــه ف ــا، ل بأنواعه
ــه رحمــة وأوســطه  ــن فرحــة، وحســبه فضــاً أن أول المتعبّدي

مغفــرة وآخــره عتــق مــن النــار. 
فــي هــذا الشــهر المبــارك تتجلــى نفــوس أهــل اإليمــان باالنقياد 
ــع  ــات والشــهوات، فاشــك أن دواف ــر الرغب ــر هللا وهج ألوام
الشــهوة تكمــن فــي النفــوس ودوافــع الغضــب واالنتقــام تكمــن 
ــع  فــي الصــدور، وفــي دروب العمــر خطــوب ومشــقات ال داف
لهــا إال الصبــر والمصابــرة، واالستشــعار بــأن هــذا الشــهر هــو 

شــهر الصبــر والمصابــرة والصيــام والرحمــة واإلنعــام.
ــاب ال  ــرآن، كت ــزل الق ــان أن ــي رمض ــاء: وف ــد العلم ــول أح يق
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه وال مــن خلفــه تنزيــٌل مــن حكيــٍم 
ــرداد، إن  ــرة الت ــى مــن كث ــه، وال يبل ــد، ال تنقضــي عجائب حمي
تمســكنا بــه فزنــا وســعدنا، وإن فرطنــا فيــه خبنــا وشــقينا، قــال 
النبــي -صلــى هللا عليــه وســلم- : »إن هللا يرفــع بهــذا الكتــاب 
أقوامــاً ويضــع بــه آخريــن« وقــال -تعالــى- : )َشــْهُر َرَمَضــاَن 
ــَدى  ــَن اْلُه ــاٍت مِّ ــاِس َوبَيِّنَ ــًدى لِّلنَّ ــْرآُن ُه ــِه اْلقُ ــِزَل فِي ــِذَي أُن الَّ

ــرة)185(. ــاِن ……( البق َواْلفُْرقَ
ــو  ــان أال وه ــي رمض ــاس ف ــه الن ــل عن ــر غف ــاك أم ــن هن ولك
عــدم استشــعارهم أن رمضــان شــهر المصابــرة والجهــاد 
ــلمين إذا  ــن المس ــر م ــد الكثي ــارات، فنج ــات واالنتص والفتوح
دخــل رمضــان اتخــذوه فرصــة للراحــة، ونســي هــؤالء أو 
ــات.  ــر والفتوح ــدة، والصب ــهر المجاه ــان ش ــى أن رمض تناس
ــار  ــلمين والكف ــن المس ــهيرة بي ــارك الش ــن المع ــراً م وأن كثي
وقعــت فــي رمضــان، ففــي رمضــان كانــت غــزوة بــدر الكبــرى 

التــي فــرق هللا بهــا بيــن الحــق والباطــل؛ كمــا قــال -عــز وجــل- 
: )َوَمــا أَنَزْلنَــا َعلَــى َعْبِدنَــا يَــْوَم اْلفُْرقَــاِن يَــْوَم اْلتَقَــى اْلَجْمَعــاِن 
َوهللّاُ َعلَــى ُكلِّ َشــْيٍء قَِديــٌر (األنفــال)41(. قــال عــروة بــن 
الزبيــر فــي قــول هللا: )يـَـْوَم اْلفُْرقـَـاِن( يــوم فــّرق هللا بيــن الحــق 
والباطــل، وهــو يــوم بــدر، وهــو أول مشــهد شــهده رســول هللا، 
وكان رأس المشــركين عتبــة بــن ربيعــة، فالتقــوا يــوم الجمعــة 
ــه  ــى هللا علي ــن شــهر رمضــان، وأصحــاب رســول هللا -صل م
ــا  ــاً، والمشــركون م ــة عشــر رج ــة وبضع ــاث مائ ــلم- ث وس
بيــن األلــف والتســع مائــة، فهــزم هللا يومئــذ المشــركين، وقتــل 
وأُســر منهــم زيــادة علــى ســبعين، ففــي هــذه المعركــة نصــر 
هللا المســلمين قليلــي العــدد والعــدة علــى الكافريــن كثيــري 

العــدد والعــدة.
وفــي رمضــان مــن الســنة الثامنــة مــن الهجــرة كان فتــح مكــة 
ــا  ــا فَتَْحنَ الــذي بشــر هللا بــه محمــداً وقــال -ممتنــاً عليــه- : )إِنَّ
ــَر  َم ِمــن َذنبـِـَك َوَمــا تَأَخَّ ُ َمــا تَقـَـدَّ بِينـًـا * لِيَْغفـِـَر لـَـَك هللاَّ لـَـَك فَْتًحــا مُّ
ــَرَك  ــتَقِيًما * َويَنُص ْس ــا مُّ ــَك ِصَراطً ــَك َويَْهِديَ ــهُ َعلَْي ــمَّ نِْعَمتَ َويُتِ
ــح هللا لرســولنا محمــد  ــح )-1 3(، ففت ــًزا( الفت ــًرا َعِزي ُ نَْص هللاَّ
-صلــى هللا عليــه وســلم- القلــوب بنــزول القــرآن فــي رمضــان، 
ــذه  ــي ه ــان، وف ــي رمض ــاد ف ــد بالجه ــة التوحي ــه مك ــح ل وفت
الغــزوة انتصــر اإليمــان، وعــا القــرآن، وفــاز حــزب الرحمــن، 
ودحــر الطغيــان، وكســرت األوثــان، وخــاب حــزب الشــيطان.

عندمــا نقــرأ الوقائــع المهمــة لهــذا الشــهر فــي أحقــاب الدهــر 
نجــد أن:

1 - معركــة بــدر الكبــرى: وقعــت فــي الســابع عشــر مــن 
رمضــان المبــارك فــي العــام الثانــي للهجــرة، مكَّــن هللا لســيوف 
المســلمين مــن رقــاب أعدائهــم فخــرَّ الواحــد منهــم تلــو اآلخــر 

صريعــاً ُمجنــدالً.
-2 غــزوة تبــوك: وقعــت فــي شــهر رمضــان مــن الســنة 
التاســعة مــن الهجــرة. كانــت آخــر غــزوة غزاهــا رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم. ففــر الــروم وولــى المشــركون رعبــاً.

-3 فتــح األندلــس: فــي شــهر رمضــان مــن ســنة 93 هجريــة. 
ــوا  ــاد وأقام ــن زي ــارق ب ــد ط ــادة القائ ــلمون بقي ــر المس انتص

ــة. ــوا حضــارة عريق الحكــم اإلســامي فيهــا وبن
-4 موقعــة عيــن جالــوت: وقعــت فــي شــهر رمضــان مــن ســنة 
658 هجريــة. حيــث هــّب الجيــش اإلســامي لماقــاة جحافــل 
التتــار الذيــن كانــوا قــد انصبــوا إنصبــاب الســيل المدمــر 
يُخربــون ويُدمــرون. وانتهــت الموقعــة بتمزيــق جمــوع التتــار 
وهزيمتهــم شــرَّ هزيمــة وهنــاك غــزوات أخــرى قــد كتــب هللا 

ــاده المؤمنيــن. فيهــا النصــر لعب
فــي غــزوة بــدر الكبــرى كان انتصــار الحــق وهزيمــة الباطــل، 
ــه:  وفــي شــأن هــذه الغــزوة نتصفــح ظــال القــرآن ونقــرأ في
»لقــد أراد هللا - ولــه الفضــل والمنــة - أن تكــون )غــزوة بــدر( 
ــل،  ــق والباط ــن الح ــة بي ــون موقع ــة، وأن تك ــة ال غنيم ملحم
ليحــق الحــق ويثبتــه، ويبطــل الباطــل ويزهقــه. وأراد أن يقطــع 
ــل، ويؤســر منهــم مــن  ــل منهــم مــن يقت ــن، فيقت ــر الكافري داب
ــو رايــة  يؤســر، ويُــذل كبرياؤهــم، وتخضــد شــوكتهم، وتعل
اإلســام وتعلــو معهــا كلمــة هللا، ويمّكــن هللا للعصبــة المســلمة 
التــي تعيــش بمنهــج هللا، وتنطلــق بــه لتقريــر ألوهيــة هللا فــي 
ــذا  ــون ه ــت. وأراد أن يك ــوت الطواغي ــم طاغ األرض، وتحطي
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التمكيــن عــن اســتحقاق ال عــن جــزاف - تعالــى هللا عــن 
ــا  ــاد ومعاناته ــف الجه ــاد وبتكالي ــد والجه ــزاف - وبالجه الج

ــم الواقــع وفــي ميــدان القتــال . فــي عال
أراد هللا للعصبــة المســلمة أن تصبــح أمــة، وأن تصبــح دولــة، 
وأن يصبــح لهــا قــوة وســلطان. وأراد لهــا أن تقيــس قوتهــا 
الحقيقيــة إلــى قــوة أعدائهــا. فترجــح ببعــض قوتهــا علــى قــوة 
ــدة،  ــدد وليــس بالع ــم أن النصــر ليــس بالع أعدائهــا! وأن تعل
وليــس بالمــال والخيــل والــزاد. إنمــا هــو بمقــدار اتصــال 
ــاد. وأن يكــون  القلــوب بقــوة هللا التــي ال تقــف لهــا قــوة العب
هــذا كلــه عــن تجربــة واقعيــة، ال عــن مجــرد تصــور واعتقــاد 
قلبــي. ذلــك لتتــزود العصبــة المســلمة مــن هــذه التجربــة 
ــة مســلمة أنهــا  ــه; ولتوقــن كل عصب ــة لمســتقبلها كل الواقعي
تملــك فــي كل زمــان وفــي كل مــكان أن تغلــب خصومهــا 
ــن  ــا م ــن عدوه ــة ويك ــن القل ــي م ــن ه ــا تك ــا مهم وأعداءه
الكثــرة; ومهمــا تكــن هــي مــن ضعــف العــدة الماديــة ويكــن 
ــة  ــذه الحقيق ــت ه ــا كان ــاد. وم ــتعداد والعت ــن االس ــا م عدوه
ــن  ــة بي ــوب كمــا اســتقرت بالمعركــة الفاصل ــي القل لتســتقر ف

ــان.  ــوة الطغي ــان وق ــوة اإليم ق
وينظــر الناظــر اليــوم، وبعــد اليــوم، ليــرى اآلمــاد المتطاولــة 
بيــن مــا أرادتــه العصبــة المســلمة لنفســها يومــذاك ومــا أراده 
هللا لهــا. بيــن مــا حســبته خيــراً لهــا ومــا قــدره هللا لهــا مــن 
ــئ  ــم يخط ــم ك ــة، ويعل ــاد المتطاول ــرى اآلم ــر في ــر. ينظ الخي
النــاس حيــن يحســبون أنهــم قــادرون علــى أن يختــاروا 
ألنفســهم خيــراً ممــا يختــاره هللا لهــم، وحيــن يتضــررون ممــا 
يريــده هللا لهــم ممــا قــد يعرضهــم لبعــض الخطــر أو يصيبهــم 
بشــيء مــن األذى. بينمــا يكمــن وراءه الخيــر الــذي ال يخطــر 

لهــم ببــال، وال بخيــال! 
فأيــن مــا أرادتــه العصبــة المســلمة لنفســها ممــا أراده هللا 
لهــا؟ لقــد كانــت تمضــي - لــو كانــت لهــم غيــر ذات الشــوكة 
ــا!  ــة فغنموه ــى قافل ــاروا عل ــوم أغ ــة. قصــة ق - قصــة غنيم
فأمــا بــدر فقــد مضــت فــي التاريــخ كلــه قصــة عقيــدة. قصــة 
ــار  ــة انتص ــل. قص ــق والباط ــن الح ــان بي ــم وفرق ــر حاس نص
الحــق علــى أعدائــه المدججيــن بالســاح المزوديــن بــكل زاد، 
ــة.  ــزاد والراحل ــي ال ــدد، وضعــف ف ــة مــن الع ــي قل والحــق ف
ــص  ــن تتخل ــاهلل، وحي ــن تتصــل ب ــوب حي قصــة انتصــار القل
مــن ضعفهــا الذاتــي. بــل قصــة انتصــار حفنــة مــن القلــوب من 
بينهــا الكارهــون للقتــال! ولكنهــا ببقيتهــا الثابتــة المســتعلية 
ــى الواقــع المــادي، وبيقينهــا فــي حقيقــة القــوى وصحــة  عل
موازينهــا، قــد انتصــرت علــى نفســها، وانتصــرت علــى مــن 
فيهــا، وخاضــت المعركــة والكفــة راجحــة رجحانــاً ظاهــراً فــي 
ــإذا الحــق  ــزان الظاهــر، ف ــا مي ــت بيقينه ــب الباطــل، فقلب جان

راجــح غالــب. 
مثــاً  لتمضــي   - هــذه  بمابســاتها   - بــدر  غــزوة  إن  أال 
النصــر  لتقــرر دســتور  البشــري. أال وإنهــا  التاريــخ  فــي 
والهزيمــة، وتكشــف عــن أســباب النصــر وأســباب الهزيمــة. 
ــا  ــة. أال وإنه ــرة المادي ــباب الظاه ــة ال األس ــباب الحقيقي األس
لكتــاب مفتــوح تقــرؤه األجيــال فــي كل زمــان وفــي كل مــكان، 
ال تتبــدل داللتهــا وال تتغيــر طبيعتهــا. فهــي آيــة مــن آيــات هللا، 
وســنة مــن ســننه الجاريــة فــي خلقــه، مــا دامــت الســماوات 

اليــوم  تجاهــد  التــي  المســلمة  العصبــة  وإن  أال  واألرض. 
إلعــادة النشــأة اإلســامية فــي األرض - بعــد مــا غلبــت عليهــا 
الجاهليــة - لجديــرة بــأن تقــف طويــاً أمــام ] بــدر [ وقيمهــا 
الحاســمة التــي تقررهــا، واألبعــاد الهائلــة التــي تكشــفها بيــن 
مــا يريــده النــاس ألنفســهم ومــا يريــده هللا لهــم. إن العصبــة 
المســلمة التــي تحــاول اليــوم إعــادة نشــأة هــذا الديــن فــي دنيــا 
ــة  ــم الواقــع، قــد ال تكــون اليــوم مــن الناحي النــاس وفــي عال
ــة المســلمة  ــا العصب ــت فيه ــي كان ــة الت ــي المرحل ــة ف الحركي
األولــى يــوم بــدر. ولكــن الموازيــن والقيــم والتوجيهــات 
العامــة لبــدر ومابســاتها ونتائجهــا والتعقيبــات القرآنيــة 
عليهــا مــا تــزال تواجــه وتوجــه موقــف العصبــة المســلمة فــي 
ــم  ــن وقي ــا موازي ــك أنه ــة، ذل ــل الحرك ــن مراح ــة م كل مرحل
وتوجيهــات كليــة ودائمــة مــا دامــت الســماوات واألرض، ومــا 
ــه  ــي وج ــد ف ــذه األرض، تجاه ــي ه ــلمة ف ــة مس ــت عصب كان

ــادة النشــأة اإلســامية.  ــة إلع الجاهلي
لقــد كانــت غــزوة بــدر - التــي بــدأت وانتهــت بتدبيــر هللا 
بيــن الحــق  وتوجيهــه وقيادتــه ومــدده - فرقانــاً. فرقانــاً 
ــى  ــاً بمعن ــاالً - وفرقان ــول المفســرون إجم ــا يق والباطــل - كم
أشــمل وأوســع وأدق وأعمــق كثيــراً. كانــت فرقانــاً بيــن الحــق 
والباطــل فعــاً. ولكنــه الحــق األصيــل الــذي قامــت عليــه 
الســماوات واألرض، وقامــت عليــه فطــرة األشــياء واألحيــاء. 
الحــق الــذي يتمثــل فــي تفــرد هللا - ســبحانه - باأللوهيــة 
ــه:  ــون كل ــة الك ــي عبودي ــر، وف ــر والتقدي والســلطان والتدبي
ســمائه وأرضــه، أشــيائه وأحيائــه، لهــذه األلوهيــة المتفــردة 
ولهــذا الســلطان المتوحــد، ولهــذا التدبيــر وهــذا التقديــر بــا 
معقــب وال شــريك. والباطــل الزائــف الطــارئ الــذي كان يعــم 
وجــه األرض إذ ذاك، ويغشــي علــى ذلــك الحــق األصيــل، 
ــاد هللا  ــاة عب ــي حي ــرف ف ــت تتص ــي األرض طواغي ــم ف ويقي
بمــا تشــاء، وأهــواء تصــرف أمــر الحيــاة واألحيــاء !. فهــذا 
ــن  ــرق بي ــث ف ــدر، حي ــوم ب ــم ي ــذي ت ــر ال ــان الكبي ــو الفرق ه
ذلــك الحــق الكبيــر وهــذا الباطــل الطاغــي، وزيــل بينهمــا فلــم 

ــودا يلتبســان!  يع
لقــد كانــت فرقانــاً بيــن الحــق والباطــل بهــذا المدلــول الشــامل 
ــاً  ــت فرقان ــاد، كان ــاد وآم ــى أبع ــق، عل ــق العمي الواســع الدقي
ــاً  ــر. فرقان ــن هــذا الحــق وهــذا الباطــل فــي أعمــاق الضمي بي
بيــن الوحدانيــة المجــردة المطلقــة بــكل شــعبها فــي الضميــر 
والشــعور، وفــي الخلــق والســلوك، وفــي العبــادة والعبوديــة، 
وبيــن الشــرك فــي كل صــوره التــي تشــمل عبوديــة الضميــر 
واألوضــاع  والقيــم  واألهــواء  األشــخاص  مــن  هللا  لغيــر 

ــادات. ــد والع والتقالي
ــع  ــي الواق ــل ف ــذا الباط ــق وه ــذا الح ــن ه ــاً بي ــت فرقان وكان
ــخاص  ــة لألش ــة الواقعي ــن العبودي ــا بي ــك. فرقان ــر كذل الظاه
والقوانيــن،  وللشــرائع  واألوضــاع،  وللقيــم  واألهــواء، 
وللتقاليــد والعــادات. وبيــن الرجــوع فــي هــذا كلــه هلل الواحــد 
ــه،  ــره وال متســلط ســواه وال حاكــم مــن دون ــه غي ــذي ال إل ال
لغيــر  تنحنــي  ال  الهامــات  فارتفعــت  إيــاه.  إال  مشــرع  وال 
هللا، وتســاوت الــرؤوس ال تخضــع إال لحاكميتــه وشــرعه، 
وتحــررت القطعــان البشــرية التــي كانــت مســتعبدة للطغــاة«. 

وهللا ولــي المؤمنيــن. صــدق هللا العظيــم.
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لقــد مّهــد االحتــال الغربــي ألفغانســتان الطريــق أمــام الكثيــر 
ــاءت  ــد ج ــتان. وق ــول أفغانس ــة لدخ ــات العلماني ــن المؤسس م
هــذه المؤسســات بشــعارات رنانــة، وأمــوال باهظــة، وكــوادر 
مدربــة، وخطــط عمــل تســتوعب جميــع مناحــي حيــاة الشــعب 

األفغانــي المســلم.
فتحــت أكثــر هــذه المؤسســات ممثــا لهــا فــي جميــع واليــات 
والنســاء،  الرجــال  مــن  الشــباب  واســتخدمت  أفغانســتان، 
وبــدأت بتطبيــق بعــض المشــاريع العمرانيــة وغيرهــا مــن 

ــاس. ــن الن ــة بي ــال الغذائي ــع الس ــرق وتوزي ــد الط تعبي
وقــد جذبــت المؤسســات الغربيــة أنظــار الســطحيين الذيــن 
عزهــم  ويبيعــون  ونهــاراً  ليــاً  الماديــات  وراء  يركضــون 
ــي  ــال، وف ــدء االحت ــع ب ــي ســبيلها. وم ــم ف ــم وكرامته ودينه
تلــك الظــروف القاســية، قامــت نخبــة طيبــة مــن الذيــن ال 
يخافــون فــي هللا لومــة الئــم بتحذيــر الشــعب وتوعيتــه حــول 
أهــداف هــذه المؤسســات الخبيثــة، ومــا ســتجّره مــن مشــاكل 

ــة. ــة الطيب ــذه الترب ــر له ومخاط
إال أن األمــوال التــي ألقتهــا المؤسســات األجنبيــة أمــام أولئــك 

الســطحيين أعمتهــم وأصمتهــم عــن التفكــر فــي أخطارهــا.
ــى حضــور المؤسســات  ــا عل ــر مــن 13 عام ــد مضــى أكث هاق
األجنبيــة الغربيــة ألفغانســتان. فينبغــي أن نلقــي الضــوء علــى 
ــا  ــي وطنن ــه ف ــا حققت ــا وم ــات وأهدافه ــذه المؤسس ــة ه طبيع
العزيــز، وأن نمعــن النظــر فــي الشــعارات التــي نــادت بهــا فــي 

بدايــة االحتــال. هــل تحقــق شــيء منهــا؟
هــل انتهــت البطالــة فــي المجتمــع األفغانــي؟ وهــل زالــت آالم 
ــاش  ــة وإنع ــة لتنمي ــول اقتصادي ــم حل ــم تقدي ــل ت الشــعب؟ وه

اقتصــاد أفغانســتان الســقيم؟
قبــل أن نواصــل البحــث، أرى مــن الــازم أن أشــير إلــى 
الخدمــات التــي قدمتهــا المؤسســات األجنبيــة فــي أفغانســتان، 
وليــس مــن االنصــاف التغاضــي عنهــا. ولكــن الرجــل الواعــي 
الفكريــة  وفلســفته  الغــرب  بمخططــات  الخبيــر  المثقــف 
والسياســية يتيقــن بأنــه ال يهــدف مــن وراء إنشــاء هــذه 
المؤسســات الخدميــة، العــون اإلنســاني أو حمايــة الشــعب مــن 
لهيــب الفقــر واألخطــار التــي تحيــط بــه؛ بــل إن الغــرب يرمــي 

إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة مــن خــال النشــاطات التــي تقــوم 
ــة: ــا المؤسســات األجنبي به

- بســط ســيطرة الغــرب الفكريــة واألديولوجيــة علــى الشــعوب 
الفقيرة.

ــة،  ــى أصــول العلماني ــة عل ــال القادم ــة الشــباب واألجي - تربي
ــب. ــم الغي ــد وعال ــدأ التوحي ــراف بمب وعــدم االعت

ثــم  المطلقــة  الحريــة  المــرأة  الــدؤوب إلعطــاء  الســعي   -
العلمانيــة. ألهدافــه  اســتغالها 

لتدريــب  الفقيــرة  الــدول  فــي  المصغــرة  البيئــات  إعــداد   -
ــا. ــاذج حياته ــة ونم ــة الغربي ــى الثقاف ــابات عل ــباب والش الش
وخاصــة القــول أن الغــرب يســتخدم تلــك المؤسســات إلجبــار 
ــم  ــام الشــيطاني وإبعاده ــول النظ ــى قب الشــعوب المســلمة عل

عــن الكتــاب والســنة.

مجاالت عمل المؤسسات األجنبية:
لــو ألقينــا نظــرة عابــرة إلــى مجــاالت عمــل المؤسســات 
الحيــاة  كافــة مجــاالت  فــي  تتواجــد  أنهــا  نجــد  األجنبيــة، 
األفغانيــة؛ االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والعلميــة 
والتربويــة. يقــول أحــد الخبراء بشــؤون المؤسســات األجنبية: 
)إن المؤسســات األجنبيــة تمتلــك مكنــة اقتصاديــة فائقــة فــي 
الحقوقيــة  المجــاالت  فــي  أفغانســتان، ولهــا نشــاط فاعــل 
ــية  ــكرية والسياس ــة والعس ــة والثقافي ــة واالقتصادي والقضائي
واألمنيــة واالســتخبارية والصحيــة وشــؤون المــرأة وغيرهــا 

ــاالت(. ــن المج م
ــاعدات  ــابقة بمس ــاالت الس ــي المج ــاة ف ــى الحي ــدور رح ــد ت ق
تســتلمها مــن المؤسســات األجنبيــة، ووفقــاً لقاعــدة »اإلنســان 
ــال-  ــك المؤسســات -براحــة ب ــد اإلحســان«، اســتطاعت تل عب

العمــل علــى تحقيــق مطالــب الغــرب.

تركيــز المؤسســات األجنبيــة علــى إرســاء قواعــد الفســاد فــي 
البلــد:

جــاءت المؤسســات األجنبيــة إلــى أفغانســتان متســترة بســتار 
ونشــر  الفســاد  وإزالــة  والعمرانيــة،  االقتصاديــة  التنميــة 

"المؤسسات األجنبية"
ودورها التخريبي في أفغانستان
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الفضائــل بيــن النــاس. إال أن الواقــع بعــد ثاثــة عشــرة عامــاً 
وأهدافهــا  الــكاذب  الخائــن  الحقيقــي  وجههــا  عــن  كشــف 
الخبيثــة التــي تريــد زرعهــا فــي أفغانســتان وحرصهــا الشــديد 

ــاء. ــة والفحش ــاد واإلباحي ــر الفس ــى نش عل
الشــك أن المؤسســات األجنبيــة تقــع فــي مقدمــة المراكــز 
ــي،  ــع األفغان ــاط المجتم ــي أوس ــاد ف ــّث الفس ــعى لب ــي تس الت
ــي إفســاد الشــباب والشــابات  ــا ف ــع جهوده ــزت جمي ــد رك وق
األفغانيــات وتســليتهم بمــا ال ينفعهــم فــي الدنيــا واآلخــرة.

دعمــت هــذه المؤسســات خــال األعــوام الماضيــة المئــات مــن 
مشــاريع التضليــل ووســائل اإلعــام التــي تقــوم ليــاً ونهــاراً 
العلمانيــة  إلــى  الداعيــة  والبرامــج  الماجنــة  األفــام  ببــث 
ــة  ــه مــن إرســال نخب ــا قامــت ب ــك عم ــول. ناهي ــة للعق المخرب
طيبــة مــن أبنــاء هــذا البلــد إلــى الجامعــات الغربيــة والعلمانيــة 
لتثقيفهــم بالثقافــة الغربيــة، وتربيتهــم علــى مبادئهــا وقيمهــا.
المــرأة األفغانيــة؛ لعاطفتهــا، كانــت والتــزال أشــد الفئــات 
تعرضــاً لخطــر المؤسســات الغربيــة، وهــي أهــم وســيلة تعتمــد 
ــي  ــع األفغان ــاد المجتم ــروع إفس ــي مش ــات ف ــا المؤسس عليه

ــاء. ــارة والفحش ــور والدع ــو الفج وســوقه نح
هنالــك تقاريــر موثقــة تؤكــد أن تلــك المؤسســات تعتمــد علــى 
ــفور  ــج الس ــث لتروي ــروعها الخبي ــي مش ــة ف ــرأة األفغاني الم
والفحشــاء، ونشــر الموضــات األوروبيــة والهنديــة بيــن نســاء 

أفغانســتان المؤمنــات.
ــب  ــرة لتدري ــزر صغي ــة ج ــات األجنبي ــارت المؤسس ــد ص و ق
ــن  ــض عفته ــة، وف ــة الغربي ــى الثقاف ــات عل ــابات األفغاني الش
ليكــّن مربيــات لجيــل يؤمــن بزعامــة الغــرب علــى العالــم 
فكريــاً وعســكرياً وحضاريــاً وداعيــات إلــى هــذه الزعامــة 
المزعومــة والخضــوع أمامهــا، وإثبــات أن الحضــارة الغربيــة 
هــي الحضــارة األفضــل التــي تســتحق االلتــزام، وأن الحضــارة 
اإلســامية حضــارة رجعيــة ال ينبغــي التقيــد بهــا فــي هــذا 

ــر. العص
ولنقــرأ مقتطفــات مــن التقريــر الــذي نشــرته مجلة »خــاوران« 
فــي كابــول لتتضــح لنــا خطــورة الموقــف والمســتقبل الرهيــب 
الــذي ينتظرنــا لــو لــم نقــم بالتصــدي لهــذه الهجمــة الشرســة 

التــي شــنتها المؤسســات األجنبيــة فــي أفغانســتان:
»وفقــاً للتقريــر الثانــي الصــادر مــن وكالــة أنبــاء » كابــل 
بــرس« بعنــوان )مراكــز فســاد كابــول فــي خدمــة الناتــو(، إن 
ــي  ــة ف ــز الفســاد والتجــارة الجنســية فتحــت ثاني ــواب مراك أب

ــاد. ــذه الب ــي ه ــكان ف ــد مجــيء األمري ــك بع أفغانســتان وذل
ــادة  ــر مباشــرة مــن ق ــر تحمــل رســالة غي ــل هــذه التقاري ومث
ــي  ــن ف ــا ســنحرركن مادمت ــة: إنن ــرأة األفغاني ــى الم ــرب إل الغ

ــا. ــا وموظفين ــة ممثلين خدم
إن هــذا الخــزي والعــار صــار موضوعــاً لكثيــر مــن التقاريــر 
قدمــه  تقريــر  التقاريــر،  هــذه  مقدمــة  وفــي  والدراســات، 
المجمــع الثــوري لنســاء أفغانســتان؛ ولكــن نظــراً لنقــده الاذع 
لتصرفــات حكومــة أفغانســتان وأعضــاء الحلــف األطلســي، لــم 
ــة  ــال الســفارة األمريكي ــة وإقب ــع عناي ــر موق ــذا التقري ــع ه يق

فــي أفغانســتان.
رغــم انتشــار معلومــات كثيــرة عــن وجــود مراكــز الفســاد فــي 
ــى  ــو الســكوت عل ــة والنات ــول، رجحــت الســفارة األميركي كاب

اتخــاذ قــرار أو موقــف حيالهــا.
صــرح الناشــطون فــي لجنــة حقــوق اإلنســان أن بيانــات الغرب 
فــي حمايــة المــرأة األفغانيــة إعانــات فارغة وقــرارات مزورة 
خائبــة؛ ألن الغــرب وحلفاؤهــم مازالــوا ســائرين فــي طريقهــم  

لاعتــداء علــى المــرأة األفغانيــة فــي مراكــز فســادهم.
إنهــم تســتروا بفعلهــم الغاشــم وراء الكواليــس ولــم يســمحوا 
بمحاكمــة جنودهــم. إن الشــابات األفغانيــات العامــات فــي 
المؤسســات األجنبيــة صــرن أداة مناســبة لمعاشــقة مســؤولي 
يظهــر  زي  فــي  بتلبســهن  وذلــك  بهــن  المؤسســات  هــذه 
عوراتهــن. وفــي الليالــي تذهــب هــؤالء الشــابات إلــى الفنــادق 
ــكاب الفجــور والفحشــاء  والمطاعــم الفاخــرة للمعاشــقة وارت
وشــرب الخمــور، وفــي الســاعات األخيــرة مــن الليــل يرجعــن 
ــن أو  ــن أو آبائه ــن أو أزواجه ــة إخوانه ــن بمرافق ــى بيوته إل
الزجاجــات  ذات  بســيارات »الندكــروزر«  أخواتهــن  أزواج 

ــوداء. الس
و أضــاف التقريــر: أن الغــرب يريــد تطبيــق النمــوذج الغربــي 
ــة  ــة حيواني ــة المــرأة فــي أفغانســتان، وهــي معامل فــي معامل
مأخــوذة مــن الديموقراطيــة، حيــث تعامــل المــرأة معاملــة 
ورق  وكمنديــل  االحتقــار،  بعيــن  إليهــا  ويُنظــر  الحيــوان 

ــا. ــتفادة منه ــد االس ــاذورات بع ــي الق ــا ف يلقونه
وعندمــا تتأثــر ســمعة هــؤالء الشــابات مــن ارتــكاب هــذه 
األعمــال الــا إنســانية، يلجــأن إلــى بيــوت األمــن التــي صــارت 

ــه. ــاً مناســباً للشــذوذ الجنســي وتجارت مكان
و إذا لــم تتهيــأ الظــروف لهــذه المؤسســات للوصــول إلــى 
نواياهــا الخبيثــة، تقــوم بعقــد دورات علميــة خــارج البــاد 
ــر  ــك لتكثي ــا وذل ــابات إليه ــن الشــباب والش ــة م وإرســال نخب
وارتــكاب  الفســاد  علــى  وتعويدهــم  الديــن  أعــداء  عــدد 

الفحشــاء.
وفــي الحقيقــة، ال يهــم هــذه المؤسســات ســوى تجنيــد أبنــاء 
ــم  ــاً مــن جحي ــر واإللحــاد، انطاق ــد فــي معســكر الكف هــذا البل
الفســاد الجنســي وتوطيــد العاقــات غيــر الشــرعية« )مأخــوذ 

مــن جريــدة خــاوران الفارســية(.

خيبة المؤسسات األجنبية ومشاريعها الخبيثة:
الشــك أن المؤسســات األجنبيــة أثــرت علــى حيــاة قلــة قليلــة 
ــن  ــداً ع ــر بعي ــاد الكف ــي ب ــوا ف ــن عاش ــن الذي ــن المهاجري م
البيئــة الدينيــة والتقاليــد األفغانيــة، لكــن األغلبيــة الغالبــة مــن 
الشــعب ال تــزال متمســكة بدينهــا وثقافتهــا اإلســامية وتتجنــب 

ســلبيات ومفاســد المؤسســات األجنبيــة.
أَْمَوالَُهــْم  يُْنفِقُــوَن  َكفَــُروا  الَِّذيــَن  )إِنَّ  العظيــم:  وصــدق هللا 
ِ فََســيُْنفِقُونََها ثـُـمَّ تَُكــوُن َعلَْيِهــْم َحْســَرةً  وا َعــْن َســبِيِل هللاَّ لِيَُصــدُّ
ثـُـمَّ يُْغلَبـُـوَن َوالَِّذيــَن َكفـَـُروا إِلَى َجَهنَّــَم يُْحَشــُروَن( األنفال)36(.

حــول  الشــباب  توعيــة  إلــى  بحاجــة  نحــن  ذلــك  ورغــم 
مخططــات المؤسســات األجنبيــة ونواياهــا الخبيثــة، وحمايــة 
ــة  ــي غاي ــة ف ــا قضي ــلبية. إنه ــا الس ــن آثاره ــعب م ــة الش كاف
الخطــورة وتتطلــب منــا حــاً وعنايــة فائقــة، وإن لــم نقــم 
ــاب  ــد أصح ــكار ومفاس ــيطر أف ــوف تس ــؤولية فس ــذه المس به
المؤسســات علــى عقــول الشــباب الغافــل الجاهــل بحقيقــة 
اإلســام. إال تفعلــوه تكــن فتنــة فــي األرض وفســاد كبيــر.
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الحمــد هلل رب العالميــن، والصــاة والســام علــى اشــرف 
وبعــد.. المرســلين. 

فإننــا عندمــا رفعنــا رايــة الجهــاد فــي ســبيل هللا فإنمــا نبتغــي 
إرضــاء هللا، ونرمــي إلــى أن تكــون كلمــة هللا هــي العليــا، ومــن 
إعــاء كلمــة هللا -التــي ُشــرع مــن أجلهــا الجهــاد- رفــع الظلــم 
ــُروا..{  ــأَْس الَِّذيــَن َكفَ ُ أَْن يَُكــفَّ بَ عــن النــاس... و}..َعَســى هللاَّ

]النســاء:84[.

إزالة الظلم:
إن أهــم أغــراض الجهــاد فــي ســبيل هللا؛ هــو رفــع الظلــم عــن 
النــاس، بــل مــا تنزلــت الشــرائع كلهــا إال إلقامــة القســط فــي 
األرض ورفــع الظلــم عنهــم، فقــد قــال جــل شــأنه: }لَقـَـْد أَْرَســْلنَا 
ُرُســلَنَا بِاْلبَيِّنـَـاِت َوأَْنَزْلنـَـا َمَعُهــُم اْلِكتـَـاَب َواْلِميــَزاَن لِيَقـُـوَم النَّاُس 
ــال  ــا ق ــدل« كم ــو: »الع ــزان ه ــد:25[، والمي ــِط{ ]الحدي بِاْلقِْس
ــي:ج17/ص154،  ــير القرطب ــدي )تفس ــادة والس ــد وقت مجاه
ســورة الرحمــن، عنــد قولــه تعالــى: }َوَوْضــَع اْلِميــَزاَن{(، 
ــك،  ــدل ل ــب أن يع ــا تح ــن آدم كم ــا اب ــدل ي ــادة: »اع ــول قت يق
وأوف كمــا تحــب أن يوفــى لــك، فــإن العــدل صــاح النــاس«.

وعندمــا أرســل رســول هللا صلــى الهــل عليــه وســلم عبــد هللا 
ــن  ــة م ــود كمي ــداه اليه ــر، أه ــراج خيب ــع خ ــة لجم ــن رواح ب
ــد هللا رضــي هللا  ــال عب ــه يخفــف عنهــم، فق التمــر الفاخــر لعل
عنــه: »لقــد جئتكــم مــن عنــد أحــب النــاس إلــي صلــى هللا عليــه 
وســلم، وأنتــم أبغــض خلــق هللا إلــي، ولكــن وهللا مــا حبــي لــه 
ــود:  ــال اليه ــم«، فق ــكم حقك ــي أن أبخس ــم ليجعلن ــي لك وبغض
»بمثــل هــذا قامــت الســموات واألرض«، ولــذا فليــس عجيبــاً 
أن ينــزل رب العــزة عشــر آيــات مــن الســماء لتبرئــة يهــودي 
ــي ويصــوم  ــد رجــل يصل ــا عن ــا، وإثباته ــم به مــن ســرقة اُته
ــرق،  ــن أبي ــرق أو بشــير ب ــن أبي ــة، وهــو طعمــة ب مــن المدين

واآليــات التــي خلــدت هــذه الحادثــة فــي ســورة النســاء: }إِنَّــا 
ــا أََراَك هللّاُ  ــاِس بَِم ــَن النَّ ــَم بَْي ــقِّ لِتَْحُك ــاَب بِاْلَح ــَك اْلِكتَ ــا إِلَْي أَنَزْلنَ

ــاً{ ]النســاء:105[. ــَن َخِصيم ــن لِّْلَخآئِنِي َوالَ تَُك
وهــذه القصــة ال تعــرف لهــا البشــرية نظيــراً، ولــم تعــرف لهــا 
ــل مــن  ــأن هــذا القــرآن تنزي ــاً، وتشــهد وحدهــا ب األرض مثي
حكيــم حميــد، ال يمكــن للبشــر أن يكــون لهــم يــد فيــه، ألن 
ــم  ــت أرواحه ــا صف ــم ومهم ــت تصوراته ــا ارتفع البشــر -مهم
ــهم  ــوا بأنفس ــن أن يرتفع ــم- ال يمك ــتقامت طبائعه ومهمــا اس
ــاً ال  ــق خط ــى األف ــم عل ــذي يرس ــذ ال ــتوى الف ــذا المس ــى ه إل
يمكــن أن ترتقــي إليــه البشــرية، وال يمكــن أن تصعــد إليــه 
اإلنســانية إال فــي ظــل هــذا الديــن، وإال علــى هــدي مــن هــذا 

ــج. المنه
وخاصــة القصــة فــي ســبب نــزول هــذه اآليــات؛ أن نفــراً 
مــن األنصــار -قتــادة بــن النعمــان وعمــه رفاعــه- غــزوا 
ــه،  ــي بعــض غزوات ــه وســلم ف ــى هللا علي ــع رســول هللا صل م
فســرقت الــدرع ألحدهــم -رفاعــة- فحامــت الشــبهة حــول رجــل 
ــو أبيــرق، فأتــى  مــن األنصــار مــن أهــل بيــت يقــال لهــم: )بن
صاحــب الــدرع رســول هللا صلــى هللا علــى وســلم، فقــال: 
ــه  ــة: »إن ــي رواي ــرق ســرق درعــي«، وف ــن أبي »إن طعمــة ب
بشــير بــن ابيــرق«، فلمــا رأى الســارق ذلــك؛ عمــد إلــى الــدرع 
فألقاهــا فــي بيــت رجــل يهــودي اســمه زيــد بــن الســمين، 
وقــال لنفــر مــن عشــيرته: »إنــي غيبــت الــدرع وألقيتهــا فــي 
بيــت فــان، وســتوجد عنــده، فانطلقــوا إلــى رســول هللا صلــى 
هللا عليــه وســلم، فقالــوا: يــا نبــي هللا إن صاحبنــا يــرى أن 
ــاً، فأعــذر  ــك علم ــا بذل ــد أحطن ــان، وق ــدرع ف ــذي ســرق ال ال
صاحبنــا علــى رؤوس النــاس وجــادل عنــه، فإنــه إن لــم 
ــى هللا  ــول هللا صل ــرف رس ــا ع ــك«، ولم ــك يهل ــه هللا ب يعصم
عليــه وســلم أن الــدرع وجــدت فــي بيــت اليهــودي، قــام فبــرأ 
ابــن ابيــرق وعــذره علــى رؤوس النــاس، وكان أهلــه قــد قالــوا 

تحطيم..
القيـود

د. عبدهللا عزام رحمه هللا
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ــدرع فــي بيــت  ــل ظهــور ال ــه وســلم -قب ــى هللا علي للنبــي صل
ــى أهــل  ــدا إل ــن النعمــان وعمــه عم ــادة ب اليهــودي-: »إن قت
بيــت منــا أهــل إســام وصــاح، يرمونهــم بالســرقة مــن غيــر 

ــت«. ــة وال ثب بين
قــال قتــادة: فأتيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فكلمتــه، 
فقــال صلــى هللا عليــه وســلم: »عمــدت إلــى أهــل بيــت يذكــر 
منهــم إســام وصــاح، وترميهــم بالســرقة علــى غيــر ثبــت وال 
بينــة«، قــال: فرجعــت ولــوددت أنــي خرجــت مــن بعــض مالــي 
ولــم أكلــم رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم فــي ذلــك، فأتانــي 
عمــي رفاعــة فقــال: يــا ابــن أخــي مــا صنعــت؟ فأخبرتــه 
ــال: هللا  ــلم، فق ــه وس ــى هللا علي ــي رســول هللا صل ــال ل ــا ق بم
ــاَب  ــَك اْلِكتَ ــا إِلَْي ــا أَنَزْلنَ ــت: }إِنَّ ــث أن نزل ــم نلب ــتعان، فل المس

ــي:ج5/ص375(. ــَم..{« )تفســير القرطب ــقِّ لِتَْحُك بِاْلَح
الجماعــة  أوقــات  أحــرج  فــي  اآليــات  هــذه  نزلــت  لقــد 
المســلمة وأدقهــا، حيــث لــم يــدع اليهــود ســهماً مســموماً إال 
ــوا  ــراً إال حاول ــوا خنج ــم يدع ــن، ول ــذا الدي ــاه ه ــوه تج صوب
ــج  ــذا المنه ــل ه ــي تمث ــة، الت ــادة الرباني ــه القي ــوا ب أن يطعن
ــود  ــد نصــب اليه ــات وق ــت اآلي ــاً، نزل ــا وســلوكاً وأخاق واقًع
معاليهــم -مصائدهــم- وأقامــوا شــباكهم وفرقــوا ســهامهم 
تجــاه الجماعــة المســلمة، يبغونهــا الفتنــة، يــودون تمزيقهــا 
ويريــدون تشــتيتها، وقــد كان اليهــود العقــل المفكــر والــرأس 
ــن وراء  ــن م ــر المنافقي ــي تدي ــة الت ــادي الخبيث ــر واألي المدب
ســتار، حيــث يكــون الذيــن فــي قلوبهــم مــرض المخالــب 

ــود. ــا اليه ــرب به ــي يض ــة الت ــازات النجس ــة والقف الخبيث

وفــي هــذا الوقــت تتنــزل هــذه اآليــات لتنصــف يهوديــاً اتهــم 
ظلمــاً بســرقة، وتديــن بهــا بيتــاً مــن بيــوت األنصــار، الذيــن 
كانــوا عيبــة -محــل نصــح- رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، 
ــي والرخيــص، والنفــس والنفيــس، مــن  والذيــن قدمــوا الغال
أجــل نصــرة هــذا الديــن وحمايــة نبتتــه، نزلــت لتثبــت ســرقة 
فــي بيــت أنصــاري؛ فتعطــي بهــذا ســيفاً جديــداً مســلوالً 

ــن. يســتعمله اليهــود للتشــهير بأنصــار هــذا الدي

لقــد كانــت المصلحــة فــي موازيــن البشــر؛ تقتضــي أن ال تثــار 
ــي هــذا  ــة، وأن ال تنبــش هــذه المســألة، ســيما ف هــذه القضي
الوقــت ومــع هــؤالء األقــوام، وقــد كانــت الكياســة والسياســة 
تقتضــي؛ أن ال يفضــح رجــل مــن الجماعــة المســلمة، ومــن 
أجــل مــن؟ ألجــل يهــودي يواصــل كيــد الليــل بالنهــار لإلســاءة 
ــاس  ــرف الن ــي ع ــة ف ــت اللباق ــد كان ــه، لق ــن وأهل ــذا الدي له
توجــب أن ال يفضــح رجــل مــن أبنــاء الجماعــة المســلمة 
وعلــى مــأل مــن أهــل المدينــة، ال بــل علــى مــر العصــور وكــر 
الدهــور؛ ينــزل بــه قــرآن يتلــى آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، 
إن ظــروف الجماعــة المســلمة ومصلحتهــا فــي تلــك الحقبــة 
العصيبــة تســتلزم فــي النظــرة البشــرية القصيــرة؛ أن يضــرب 
صفحــاً عــن مثــل هــذا الحــادث وأن ال يجعلــه حديــث الســامر 

وحــداء المســافر.
ولكــن المســألة لــم تكــن مجــرد تبرئــة بــريء اتهــم، وإن 
كانــت تبرئــة المتهــم وإنصــاف المظلــوم شــيئاً ثقيــاً فــي 
ــر، إن  ــذا بكثي ــن ه ــر م ــة أكب ــن القضي ــن، ولك ــزان الرحم مي

ــه  ــدل تطبق ــى الع ــم عل ــي قائ ــرار منهــج ربان ــة هــي إق القضي
الجماعــة المســلمة علــى نفســها، قبــل أن تطبقــه علــى غيرها، 
وتنتصــف المجموعــة المؤمنــة للحــق مــن مالهــا ودمهــا قبــل 
ــج ال  ــرار منه ــن إق ــد م ــا، ال ب ــن غيره ــق م ــف الح أن ينتص
يتأرجــح مــع الهــوى، وال يتزعــزع مــع الشــهوات، وال يتأثــر 

ــات. ــاب والعصبي ــة واألنس ــح القريب بالمصال

يقــول األســتاذ ســيد قطــب فــي )الظــال(: »وينظــر اإلنســان 
مــن هــذه القمــة الســامقة علــى الســفوح الهابطــة فــي جميــع 
األمــم علــى مــدار األزمــان فيراهــا هنالــك، هنالك في الســفوح، 
ويــرى بيــن تلــك القمــة الســامقة والســفوح الهابطــة؛ صخــوراً 
ــك مــن الدهــاء والمــراء والسياســة والكياســة  ــة، هنال متردي
والبراعــة والمهــارة ومصلحــة الــدول والوطــن ومصلحــة 
الجماعــة، إلــى آخــر األســماء والعنوانــات، فــإذا دقــق اإلنســان 
فيهــا النظــر؛ رأى تحتهــا الــدود! وينظــر اإلنســان مــرة أخــرى 
ــى  ــن الســطح إل ــا- صاعــدة م ــة المســلمة -وحده ــرى األم في
القمــة، تتناثــر علــى مــدار التاريــخ، وهــي تتطلــع إلــى القمــة 
التــي وجههــا إليهــا المنهــج الفريــد، أمــا العفــن الــذي يســمونه 
)العدالــة( فــي أمــم الجاهليــة الغابــرة والحاضــرة؛ فــا يســتحق 
أن نرفــع عنــه الغطــاء فــي مثــل هــذا الجــو النظيــف الكريــم« 

)تفســير الظــال:ج2/ص753(.

ــن  ــي م ــاء الت ــة األنبي ــي مهم ــاس ه ــن الن ــم ع ــع الظل إن رف
أجلهــا تنــزل الــروح األميــن مــن الســماء، ولــه نزلــت الشــرائع 
الهــوان  وقبــول  الظلــم  واســتمراء  بالكتــب،  هللا  وأوحــى 
ــا قــال  واالســتنامة تحــت نيــر العبوديــة؛ قريــن الكفــر، وقديًم

ــافعي: الش
 

أنا إن عشت فلست أعدم قوتًا
ولئن مت فلست أعدم قبراً

همتي همة الملوك ونفسي
نفس حر ترى المذلة كفراً

ــدام  ــن يعيشــون تحــت أق ــي األرض الذي وإن المســتضعفين ف
الجبابــرة؛ ليســتحقون الخــزي فــي الدنيــا والعذاب فــي اآلخرة؛ 
}إِنَّ الَِّذيــَن تََوفَّاُهــُم اْلَمَائَِكــةُ ظَالِِمــي أَْنفُِســِهْم قَالُــوا فِيــَم ُكْنتُــْم 
ـا ُمْســتَْضَعفِيَن فِــي اأْلَْرِض قَالُــوا أَلَــْم تَُكــْن أَْرُض  قَالُــوا ُكنَـّ
ــاَءْت  ــُم َوَس ــْم َجَهنَّ ــَك َمأَْواُه ــا فَأُولَئِ ــُروا فِيَه ــَعةً فَتَُهاِج ِ َواِس هللاَّ
ــَداِن  ــاِء َواْلِوْل ــاِل َوالنَِّس َج ــَن الرِّ ــتَْضَعفِيَن ِم ــًرا . إاِلَّ اْلُمْس َمِصي
 ُ ــَك َعَســى هللاَّ ــبِيًا . فَأُولَئِ ــُدوَن َس ــةً َواَل يَْهتَ ــتَِطيُعوَن ِحيلَ اَل يَْس
ــوًرا{ ]النســاء:99-97[،  ا َغفُ ــًوّ ُ َعفُ ــْم َوَكاَن هللاَّ ــَو َعْنُه أَْن يَْعفُ
فالذيــن ال يهاجــرون مــن تحــت نيــر الظالميــن ويرضــون 
العيــش بيــن قطعــان الســوائم؛ جزاؤهــم جهنــم يصلونهــا، 

كلمــا خبــت زادهــا رب العــزة ســعيراً.

ــا  ــتقف أمامه ــك س ــة فإن ــذه اآلي ــزول ه ــبب ن ــت س ــإذا علم ف
مشــدوهاً حائــراً.

فقــد روى البخــاري بإســناده عــن عكرمــة؛ أخبرنــي ابــن 
عبــاس: »أن أناســاً مــن المســلمين كانــوا مــع المشــركين 
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ــى هللا  ــول هللا صل ــد رس ــى عه ــركين عل ــواد المش ــرون س يكث
عليــه وســلم، يأتــي الســهم فيصيــب أحدهــم فيقتلــه، أو يُضــرب 
فيقتــل، فأنــزل هللا تعالــى: }إِنَّ الَِّذيــَن تََوفَّاُهــُم اْلَمَائَِكــةُ ظَالِِمــي 
ــة  ــي مك ــن ف ــأن المؤمني ــذا ش ــاء: 97[«، ه ــِهْم..{ ]النس أَْنفُِس
القابضيــن علــى دينهــم كالقابــض علــى الجمــر، فمــا بالــك 
ــأكل  ــا ت ــون كم ــون ويأكل ــم، يتمتع ــي باده ــن يعيشــون ف بالذي
األنعــام، ال يشــغله إال لقمــة الطعــام وقطعــة الكســاء والعــاوة 
ودهــان  الســيارة  وموديــل  والراتــب  والدرجــة  والوظيفــة 

العمــارة؟!

المظلوميــن؛  وإنصــاف  الظلــم  لرفــع  يتحركــون  ال  والذيــن 
ــا  ــتضعفين: }َوَم ــوات المس ــم دع ــى هللا عليه ــأر إل ــؤالء تج ه
َجــاِل  ِ َواْلُمْســتَْضَعفِيَن ِمــَن الرِّ لَُكــْم اَل تُقَاتِلُــوَن فِــي َســبِيِل هللاَّ
َوالنَِّســاِء َواْلِوْلــَداِن الَِّذيــَن يَقُولُــوَن َربَّنَــا أَْخِرْجنَــا ِمــْن َهــِذِه 
ــا  ــْل لَنَ ــا َواْجَع ــَك َولِيًّ ــْن لَُدْن ــا ِم ــْل لَنَ ــا َواْجَع ــِم أَْهلَُه ــِة الظَّالِ اْلقَْريَ
ِمــْن لَُدْنــَك نَِصيــًرا{ ]النســاء:75[، فهــم الظالمــون ألنفســهم ال 

يتحرقــون وال يتحركــون إلزالــة الظلــم عــن المظلوميــن.

ــة  ــى العل ــير إل ــال تش ــة القت ــت إلباح ــة نزل ــت أول آي ــذا كان ول
الحقيقيــة والســبب الرئيســي لــه، وهــو إزالــة الظلــم؛ }أُِذَن 
ــٌر.  ــْم لَقَِدي ــى نَْصِرِه َ َعلَ ــوا َوإِنَّ هللاَّ ــْم ظُلُِم ــوَن بِأَنَُّه ــَن يُقَاتَلُ لِلَِّذي
 ُ الَِّذيــَن أُْخِرُجــوا ِمــْن ِديَاِرِهــْم بَِغْيــِر َحــقٍّ إاِلَّ أَْن يَقُولُــوا َربُّنَــا هللاَّ
َمــْت َصَواِمــُع َوبِيَــٌع  ِ النَّــاَس بَْعَضُهــْم بِبَْعــٍض لَُهدِّ َولَــْواَل َدْفــُع هللاَّ
 ُ ــًرا َولَيَْنُصــَرنَّ هللاَّ ِ َكثِي ــا اْســُم هللاَّ ــُر فِيَه ــَواٌت َوَمَســاِجُد يُْذَك َوَصلَ
ــٌز{ ]الحــج:39-40[، فهــؤالء  ــِويٌّ َعِزي َ لَقَ ــُرهُ إِنَّ هللاَّ ــْن يَْنُص َم
ــاً-  ــاً -تعدي ــاً وافتئات ــم إجحاف ــن دياره ــردوا م ــأن ط ــوا؛ ب ظلم
علــى حقهــم، وكان الســبب الحقيقــي لطردهــم هــو التوحيــد 
ــه ومــا أســاؤوا  ــوه فــي أعماقهــم وضحــوا مــن أجل الــذي حمل

ــذا  ــدوا هللا، وه ــم وح ــب إال أنه ــم ذن ــم، وال كان له ــى قومه إل
عنــد المشــركين أكبــر الذنــوب، فالتوحيــد فــي نظــر أعــداء هللا 
ــع  ــن مســقط رأســة ومرت ــا الطــرد م ــة يســتحق صاحبه جريم

شــبابه.

عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا قــال: 
»لمــا خــرج النبــي صلــى هللا عليــه وســلم مــن مكــة، قــال أبــو 
ــه راجعــون، ليهلكــن!،  ــا إلي ــا هلل وإن بكــر: أخرجــوا نبيهــم! إن
قــال ابــن عبــاس: فأنــزل هللا عــز وجــل: }أُِذَن لِلَِّذيــَن يُقَاتَلُــوَن 
ــر  ــو بك ــال أب ــٌر{، ق ــْم لَقَِدي ــى نَْصِرِه َ َعلَ ــوا َوإِنَّ هللاَّ ــْم ظُلُِم بِأَنَُّه
ــن  ــير اب ــال« )تفس ــيكون قت ــه س ــت أن ــه: فعرف ــي هللا عن رض
َ َعلـَـى نَْصِرِهــْم لَقَِديــٌر{، أي قــادر  كثيــر:ج3/ص225(، }َوإِنَّ هللاَّ
علــى نصــر عبــاده المؤمنيــن مــن غيــر قتــال، ولكنــه ســبحانه 

يريــد مــن عبــاده أن يبذلــوا جهدهــم فــي طاعتــه.

ونحن نقول:
ــا  ــي افترضه ــض الت ــم الفرائ ــن أه ــاد م ــة الجه 1 - إن فريض
ــا أداءهــا،  ــاق، وأوجــب علين ــا مــن فــوق الســبع الطب هللا علين

ــواء- ــواء بس ــزكاة -س ــوم وال ــاة والص كالص

2 - إن مزاولــة الفرائــض اإلســامية وأداءهــا أمــر إلهــي 
وتكليــف ربانــي لــكل إنســان، إنــه حــق طبيعــي وأمــر منطقــي، 

ــل. ــك أو مماح ــه إال مماح ــادل في ال يج

3 - لقــد ظلمنــا فــي كثيــر مــن البلــدان اإلســامية وحرمنــا مــن 
أدنــى الحقــوق التــي تتمتــع بهــا الحيوانــات، فالدجاجــة إن 
اقتربــت مــن أفراخهــا الناشــئة تهجــم عليــك، والكلــب يعضــك 
إن وطئــت ذنبــه أو اقتربــت مــن البيــت الــذي يحرســه، وال 
تســتطيع قــوة فــي األرض أن تمنــع أطــراف الشــاة أن تتحــرك 
وهــي تلفــظ أنفاســها وتجــود ببقيــة دمائهــا، ونحــن ُحِرمنــا أن 
ــا أن  ــا، وُمنعن ــراب لذبحن ــا الح ــي تشــهر علين ــد الت نمســك الي
نرفــع أصواتنــا ونحــن نلفــظ أرواحنــا، وقــد وصــل اللــص إلــى 
داخــل حجــرة النــوم فُكبتنــا وُحرمنــا مــن إزعاجــه وهــو ينتهــك 

ــا. ــا ويســفك دماءن ــا، ويســلب أموالن أعراضن

4 - وبعــد أن ســلمنا أوطاننــا ألعدائنــا وحرمونــا أن ندافــع عــن 
مقدســاتنا وأن نحمــي أعراضنــا، وســقط المســجد األقصــى دون 
أن يســقط حولــه -ويــا للعــار والشــنار- عشــرة مــن المســلمين 
ــا أن نجمــع مــن بقــي فــي  ــه؛ حاولن ــد هــذا كل ــه! بع دفاعــاً عن
ــة  ــن رجول ــة م ــي نفســه بقي ــل ف ــن يحم ــرة أو مم ــم غي قلوبه
أو شــهامة، نحــاول إزعــاج اليهــود الذيــن دخلــوا المســجد 
ــم  ــوا بقواته ــا، وتكالب ــوا علين ــن، فأب ــن مطمئني ــى آمني األقص
ــم  ــذا ظل ــم، وه ــم ورجله ــا بخيله ــن أعدائن ــا وبي ــون بينن يحول
ليــس بعــده ظلــم، وتعســف ليــس دونــه تعســف، وتجبــر ال نعلــم 

دونــه خســف.

5 - وبعــد أن أبــوا علينــا الجهــاد وحرمــوا علينــا فريضــة 
ــة يؤخــذ  ــي جريم ــم العرب ــي العال ــح الســاح ف اإلعــداد، وأصب
عليهــا بالنواصــي واألقــدام، ومــن ألقــى القبــض عليــه متلبســاً 
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بجريمــة حمــل الســاح؛ ُشــكلت لــه المحاكــم العســكرية وُصفــد 
باألغــال والقيــود، ُووضــع رهــن التحقيــق فــي غياهــب 
ــه  ــم عن ــور، وال يعل ــراه الن ــاً وال ي ــرى شمس ــن، ال ي الزنازي

ــي. ــل صف ــي وال خ ــق وف ــد وال صدي ــد وال ول وال

وعندمــا أبينــا أن نمــوت مســتضعفين فــي األرض تحــت أقــدام 
الطغــاة، ونفضنــا الــذل عــن عواتقنــا، وخجلنــا أن نرفــع 
الشــعارات البراقــة واآلمــال العريضــة ونحــن فــي ذل العبيــد؛ 
ــر  ــاد ويعتب ــا الجه ــرم فيه ــي يح ــر األرض الت ــا أن نهج قررن

ــب: ــو الطي ــال أب ــا ق ــاء، وكم ــة رعن ــة موبق جريم
 

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة
فا تستعدن الحسام اليمانيا

وال تستطيلن الرماح لغارة
وال تستجيدن العتاق المذاكيا

فما ينفع األسد الحياء من الطوى
وال تتقى حتى تكون ضواريا

الكفــر  فــي  زيــادة  النســيء  ســمى  العــزة  رب  كان  وإذا 
-والنســيء تأخيــر حرمــة شــهر إلــى شــهر أخــر- فمــاذا 
نســمي الذيــن يســمون الجهــاد )جريمــة قانونيــة(، ويعلــن عن 
عقوبــات مرتكبيهــا فــي أجهــزة اإلعــام دون خشــية وال خجــل 
ــؤالء أشــد  ــم الشــرعي له ــس الحك ــل؟! ألي ــاء وال وج وال حي
بكثيــر وأعظــم جرمــاً مــن أولئــك الذيــن كانــوا يراعــون قداســة 
ــدد،  ــي الع ــون ف ــا يحل ــا، ف ــون عدته ــرم ويرع ــهر الح األش
ولكــن العــرب -ولشــدة حماســهم للحــرب وعــدم صبرهــم عــن 
القتــال والنــزال- كانــوا يؤخــرون حرمــة محــرم إلــى صفــر، إذ 
كان يقــف كل عــام فــي موســم الحــج رجــل مــن كنانــة يقــال لــه 
)القلمــس( أو آخــر اســمه )أبــو ثمامــة( -جنــادة بــن عــوض 
ــا ثمامــة ال يجــاب وال يعــاب«،  ــة- فيقــول: »أال إن أب بــن أمي

ثــم يقــول: »إنــي أخــرت حرمــة محــرم إلــى صفــر« )تفســير 
ــر:ج2/ص356(. ــن كثي اب

إن تحريــم الجهــاد كفــر يخــرج مــن الملــة، وإن محاربــة 
أوليــاء هللا ومطاردتهــم فــي بادهــم وإحصــاء أنفاســهم، وعــد 

نبضاتهــم وتكميــم أفواهــم؛ عمــل عظيــم عنــد هللا يــؤدي إلــى 
ــر  ــي بك ــول أب ــى ق ــر إل ــم ت ــاد، أل ــاك العب ــاد وه ــراب الب خ
رضــي هللا عنــه: »أخرجــوا نبيهــم، إنــا هلل وإنــا إليــه راجعون، 
ــاء هللا والدعــاة  ليهلكــن«، وهــذا شــأن الذيــن يخرجــون أولي
ــه  ــه أو بارزت ــد آذنت ــاً فق ــي ولي ــن عــادى ل ــي ســبيله: »وم ف
بالحــرب« )البخــاري(، )فتــح البــاري:ج11، كتــاب التواضــع، 

ــرة(. ــي هري ــم:6502، وهــو مــروي عــن أب برق

الذيــن يحرمــون  الشــريعة اإلســامية علــى  تحكــم  فمــاذا 
ــام:  ــدة! واإلس ــا: فائ ــاً! والرب ــا: فن ــمون الزن ــاد؟ ويس الجه

رجعيــة، والتمســك بديــن هللا: تطرفــا وانحرافــا؟!
ذكــرك وشــكرك وحســن  علــى  أعنــا  اللهــم  ثبــت،  اللهــم 

عبادتــك.
 

اللهم لو ال أنت ما اهتدينا 
وال تصــدقـنا وال صلــينـا
فأنــزلن سكيــــنة عليـــنا
وثبت األقــــدام إن ال قينا
إن األلى قد بغــــوا علينا
إذا أرادوا فــتـنة أبـيــــنا

     
ــى أن  ــا، ونحــن نأب ــوا علين ــد بغ ــى ق ــم أن األل ــك تعل ــم إن الله
نعطــي الدنيــة فــي ديننــا، ولــن نرضــى الفتنــة والكفــر الــذي 
ــا، وســبحانك اللهــم وبحمــدك، أشــهد  ــون فرضــه علين يحاول

ــك. ــوب إلي ــت، أســتغفرك وأت ــه إال أن أن ال إل
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إعداد: خالد البستي

عندمــا نقلـّـب أوراق التاريــخ نــرى معــارك دارت بين المســلمين 
والكفــار، منــذ بــدء اإلســام إلــى يومنــا هــذا وســتبقى سلســلة 
هــذه المعــارك إلــى يــوم القيامــة، كمــا قــال نبيّنــا محّمــد صلــى 
ُ إلـَـى أَْن يُقَاتَِل  هللا عليــه وســلم: )َواْلِجَهــاُد َمــاٍض ُمْنــُذ بََعثَنـِـي هللاَّ

ــاَل(. ) رواه أبــوداود، عــن أنــس مرفوعــا( تـِـي الدَّجَّ آِخــُر أُمَّ
و لكــن الحــرب ســجال، ينالــون منـّـا وننــال منهــم، وأّمــا قولهــم: 

إن الفــوز والفــاح لنــا، فهــذا القــول، خيــاٌل ال هــاٌل. 
ــه،  ــى طريق ــير عل ــد هللا، نس ــا جن ــم: أنن ــا وبينه ــرق بينن والف
ونتبــع أحكامــه، نوالــي أوليــاءه، ونعــادي أعــداءه، ونتبــع فــي 
ــم  ــا، حك ــرح منه ــكام، نش ــدود وأح ــه ح ــه، ول ــق أحكام الطري

ــي اإلســام.  األســارى ف

حكم األسارى في اإلسام:
ــع  ــح، وأســارى جم ــع جري ــع أســير كجرحــى جم أســرى: جم

ــات(.  ــاح اللغ ــوس )مصب ــى المحب ــع بمعن الجم
ظفــر  إذا  الكفــار  مــن  المقاتلــون  الرجــال  هــم  األســرى: 

اإلســامي( )الفقــه  أحيــاءاً.  بأســرهم  المســلمون 
ــم  ــى: }وخذوه ــه تعال ــوم أن األســر مشــروع لقول ــن المعل وم
واحصروهم{)التوبــة:۵( وقولــه تعالــى: }فشــّدوا الوثــاق{ 
)محّمــد:4 ( وهــو كنايــة عــن األســر، واألســر فــي حــرب 
المســلمين قليــل؛ ألن المســلم ال يأســر عــدّوه عــادة إاّل فــي 
ــا فــي أثنائهــا فنــادر واألســير عالــة علــى  نهايــة المعركــة، أّم

ــر.  األس
ــه كان  ــلم أنّ ــه وس ــى هللا علي ــول صلّ ــل الّرس ــن فع ــت م والثاب
ــى بعــض األســارى ويقتــل بعضهــم ويفــادي بعضهــم  يمــّن عل
بالمــال أو باألســرى، وذلــك علــى حســب مــا تقتضيــه المصلحــة 

العامــة ومــا يــراه مائمــاً لحــال المســلمين. 

األسارى في القرآن:
قــال هللا عّزوجــل فــي محكــم كتابــه العزيــز: }َمــا َكاَن لِنَبِــيٍّ أَْن 
ــَرَض  ــُدوَن َع ــي اأْلَْرِض تُِري ــَن فِ ــى يُْثِخ ــَرى َحتَّ ــهُ أَْس ــوَن لَ يَُك
ــاٌب  ــْواَل ِكتَ ــٌم )67( لَ ــٌز َحِكي ُ َعِزي ــَرةَ َوهللاَّ ــُد اآْلِخ ُ يُِري ــا َوهللاَّ ْنيَ الدُّ
ــوا  ــٌم )68( فَُكلُ ــَذاٌب َعِظي ــْم َع ــا أََخْذتُ ــُكْم فِيَم ِ َســبََق لََمسَّ ــَن هللاَّ ِم
َ َغفُــوٌر َرِحيــٌم{  َ إِنَّ هللاَّ ــا َغنِْمتُــْم َحــَااًل طَيِّبًــا َواتَّقُــوا هللاَّ ِممَّ

.)69  ،68 )األنفــال:67، 
 اآللوســي: }مــا كان{ مــا صــّح ومــا اســتقام }لنبــّي{ مــن 
ــه  ــت ل ــه أســرى{ أي يثب ــام }أن يكــون ل ــاء عليهــم الّس األنبي
}حتــى يثخــن فــي األرض{ يكثــر القتــل ويبالــغ فيــه حتــى يــذّل 

ــه.  ــّز اإلســام ويســتولي أهل ــه ويع ــل حزب ــر ويق الكف
ــدر بســبعين أســيراً فيهــم  ــوم ب ــى ي ــام أت ــه الّس ــه علي روى أن
ــو  ــال أب ــب، فاستشــار فيهــم: فق ــن أبــي طال ــل ب ــاس وعقي العبّ
بكــر: هــم قومــك وأهلــك اســتَْبقِِهْم! لعــّل هللا يهديهــم إلــى 

ــك. ــا أصحاب ــّوي به ــة تق ــم فدي ــذ منه ــام، وخ اإلس
وقــال عمــر: كّذبــوك وأخرجــوك مــن ديــارك وقاتلــوك، فاضــرب 
ــه-  ــيب ل ــان -نس ــن ف ــي م نّ ــر! َمكِّ ــة الكف ــم أئّم ــم فإنه أعناقه
ومّكــن عليًّــا مــن عقيــل، وحمــزة مــن العبّــاس، فلنضــرب 

ــم! أعناقه
ــال: إن  ــه وســلم، وق ــى هللا علي ــك رســول هللا صل ــو ذل ــم يه فل
ــى تكــون أليــن مــن اللبــن، وإّن هللا  هللا ليليــن قلــوب رجــال حتّ
يشــّدد قلــوب الرجــال حتــى تكــون أشــّد مــن الحجــارة، وإن مثلك 
ــي ومــن  ــه منّ يــا أبــا بكــر مثــل إبراهيــم، قــال فمــن تبعنــي فإنّ
عصانــي فإنـّـك غفــور ّرحيــم، ومثلــك يــا عمــر! مثــل نــوح، قــال 

ــاراً.  ال تــذر علــى األرض مــن الكفريــن ديّ
فخيّــر أصحابــه بــأن قــال لهــم )إن شــئتم قتلتموهــم وإن شــئتم 
ــة )إاّل  ــن كل أســير عشــرين أوقي ــذوا م ــأن تأخ ــم( ب أطلقتموه
ــل  ــداء ويدخ ــذ الف ــل نأخ ــوا ب ــم( فقال ــك بعدته ــهد من أن يستش
منّــا الجنّــة ســبعون، وفــي لفــظ: ويستشــهد منّــا عّدتهــم، 
ــداء.  ــم الف ــذا وأخذه ــم ه ــبب قوله ــد بس ــوم أح ــهدوا ي فاستش
ــار إن شــاء قتلهــم وإن شــاء  ــك: أن اإلمــام بالخي ــم مــن ذل فعل

ــةً للمســلمين. اســترقّهم أو تركهــم أحــراراً ذم
)ويُعلــم منــه أيضــا: أن الفــداء يتســبب باستشــهاد رجــال مــن 

المســلمين، بعــدة أســارى الكفــار( 
فنزلــت اآليــة فــي فــداء أســارى بــدر، فدخــل عمــر علــى رســول 
هللا صلـّـى هللا عليــه وســلم، فــإذا هــو وأبــو بكــر يبكيــان. فقــال: 
ــكاء بكيــت، وإال تباكيــت!  ــا رســول هللا! أخبرنــي فــإن أجــد ب ي
فقــال: أبكــي علــى أصحابــك فــي أخذهــم الفــداء، ولقــد عــرض 

علــّي عذابهــم أدنــى مــن هــذه الشــجرة. 
قــال فــي الســيرة الحلبيـّـة: أســرى بــدر منهــم مــن فـُـدي ومنهــم 
ــي ســبيله مــن غيــر فــداء، وهــو أبــو العــاص ووهــب  مــن خلّ
بــن عميــر، ومنهــم مــن مــات، ومنهــم مــن قتــل، وهــو النضــر 

بــن الحــارث وعقبــة بــن أبــي معيــط.
}تريــدون عــرض الدنيــا{ والخطــاب لهــم ال لرســول هللا صلّــى 
ــر كان  ــي بك ــراد أب ــإن م ــه، ف ــة أصحاب ــلّم وأجلّ ــه وس هللا علي
إعــزاز الديــن وهدايــة أســارى وفيــه إشــارة إلــى أن أخــذ الفــداء 
مــن أســارى المشــركين مــا كان شــيمة للنبــّي عليــه الّســام وال 
لســائر األنبيــاء فإنـّـه رغبــة فــي الّدنيــا ومــن شــيمة النبــّي عليــه 

في اإلسالمحكماألسارى



33مجلة الصمود - العدد 111 - رمضان 1436 هـ | يونيو-يوليو 2015 م

الّســام أنــه قــال )مــا لــي وللّدنيــا( }وهللا يريــد اآلخــرة{ يريــد 
لكــم ثــواب اآلخــرة }وهللا عزيــز{ يغلــب أوليــاءه علــى أعدائــه 
ــر  ــا أم ــه كم ــا ب ــال، ويخصه ــكل ح ــق ب ــا يلي ــم م ــم{ يعل }حكي
باإلثخــان ومنــع عــن اإلفتــداء حيــن كانــت الشــوكة للمشــركين، 
ــا  ــا بعــد وإّم ــا منّ ــر بينــه وبيــن المــّن بقولــه تعالــى: }فإّم وُخيّ

ــا تحّولــت الحــال وصــارت الغلبــة للمؤمنيــن. فــدآء{. لمَّ
ــاء مجتهــدون، أِلن  ــى أن األنبي ــة عل ــت اآلي ــال بعضهــم: دلّ  ق
ــا صــدر عــن وحــي وال ....  ــون فيم ــا ال يك ــذي فيه ــاب الّ العت
كان صوابــاً وأنــه قــد يكــون خطــأ، ولكــن ال يتركــون عليــه بــل 

ــواب. ــون للّص ينبّه
 }لــوال كتــاب مــن هللا ســبق{ باســتبقاء هــؤالء األســارى ليؤمن 
ــم  ــكم{ ألصابك بعضهــم ويؤمــن أوال بعضهــم وذراريهــم }لمّس

}فيمــا أخذتــم{ أِلجــل مــا أخذتــم مــن الفــداء }عــذاب عظيــم{. 
روي: أنــه عليــه الّســام قــال: »لــو نــزل العــذاب لمــا نجــا منــه 
غيــر عمــر وســعد بــن معــاذ«. وذلــك أِلنّهمــا أشــارا باإلثخــان. 

)روح المعانــي : األنفــال: /47، 48 (

األسارى في الحديث النبوي:
قتلهــم وإن شــاء  إن شــاء  األســارى  فــي  بالخيــار  اإلمــام 

للمســلمين.  ذمــةً  أحــراراً  تركهــم  أو  اســترقّهم 
ــه  ــى هللا علي ــّي صلّ ــى النب ــال: أت ــوع ق ــن األك ــلمة ب ــن س وع
ــد  ــس عن ــفر فجل ــي س ــو ف ــركين، وه ــن المش ــن م ــلّم عي وس
أصحابــه يتحــّدث ثــم انفتــل، فقــال النبــّي صلــى هللا عليــه 
وســلم: اطلبــوه واقتلــوه، فقتلتُــه فنفّلنــي ســلبه. متفــق عليــه.
عــن الزهــري عــن أنــس بــن مالــك: أن النبــّي صلّــى هللا عليــه 
وســلّم دخــل مكــة عــام الفتــح وعلــى رأســه المغفــر فلّمــا نزعــه 
ــق بأســتار  ــا رســول هللا إبــن خطــل متعل ــال: ي جــاءه رجــل فق

الكعبــة فقــال: اقتلــوه. أخرجــه البخــاري ومســلم.
اإلمــام بالخيــار فــي األســارى إن شــاء قتلهــم، أِلنّــه عليــه 
ــة  ــل عقب ــر بقت ــدر فأم ــوم ب ــارى ي ــن األس ــل م ــد قت ــام ق الّس
بــن ُمعيــط والنضــر بــن الحــارث، وأمــر النبــّي صلــى هللا عليــه 
وســلّم يــوم أحــد بقتــل أبــي عــزة الشــاعر الـّـذي أطلــق الرســول 
ســراحه يــوم بــدر فنظــم بعدئــٍذ شــعًرا يحــرض بــه علــى قتــال 
المســلمين، وفتــح الّرســول مّكــة وأمــر بقتــل هــال ابــن خطــل 
ــال: »أقتلوهــم  ــد هللا بــن ســرح، وق ــة وعب ومقيــس بــن صباب

ــة«.  ــن بأســتار الكعب وإن وجدتموهــم متعلقي
عــن عطيّــة القرظــي قــال: كنــُت فيمــن أُِخــَذ مــن بنــي قريظــة، 
ــت  ــت، فكن ــم ينب ــن ل ــون م ــت، ويترك ــن أنب ــون م ــوا يقتل فكان
فيمــن تُــِرَك. أخرجــه أصحــاب الســنن األربعــة. )نصــب الرايــة 

ــي: ۲ /۱۲(.  للزيلع
يــدل هــذا الحديــث علــى جــواز قتــل األســير، واســترقاقه أِلنّــه 
صلـّـى هللا عليــه وســلّم قتــل مــن بنــي قريظــة مــن جــرت عليــه 

المواســي واســترق مــن لــم تجــر عليــه والنســوة. 
و قــد قــام اإلجمــاع علــى جــواز قتــل األســير واســترقاقه. فقوله 
ــة  ــة مانع ــة منفصل ــداء( قضي ــا ف ــد وإم ــا بع ــا منًّ ــى )فإّم تعال
ــن  ــا لم ــا حجــة فيه ــاً، ف ــو إتفاق ــة الخل ــع وليســت بمانع الجم
احتــّج بهــا علــى نفــي اإلســترقاق واّدعــى عــدم جــوازه شــرعاً، 
وال يجتــرئ علــى مثــل ذلــك إال مــن اجتــرأ علــى تفســير كتــاب 
هللا برأيــه، وعمــي عــن ناســخه ومنســوخه ونبــذ أحاديــث 

ــنن:106/12(. ــاء الس ــره. )إع ــاه وراء ظه ــول وقضاي الرس
عــن أبــي مجلــز والشــعبي والحكــم ومحمد بــن المســير أّن عمر 
ــى صــراح الســواد  ــن حنيــف عل ــن الخطــاب وجــه عثمــان ب ب
فذكــروا الحديــث بطولــه وفيــه: ورفــع عنهــم الــّرق بالخــراج 
الّــذي وضعــه فــي رقابهــم وجعلهــم أكــرة فــي األرض، فحمــل 
ــون  ــي أول ســنة ثمان ــر ف ــى عم ــة إل ــن خــراج ســواد الكوف م
ــف  ــة وعشــرون أل ــل مائ ــن قاب ــل م ــم حم ــم ث ــف دره ــف أل أل
ألــف درهــم ولــم يــزل كذلــك. أخرجــه ابــن ســعد فــي الطبقــات 
وابــن زنجويــة فــي كتــاب األمــوال بأســانيد صحــاح وحســان. 

ــي:2 /126. )إعــاء الســنن:105/12(.  زيلع
ــرارا  ــارى أح ــرك األس ــواز ت ــى ج ــور عل ــث المذك ــدل الحدي ي

ــرة.  ــلمين ظاه ــةً للمس ذم
وقــال القاضــي اإلمــام أبــو يوســف فــي »كتــاب الخــراج« 
)ص 33 (: قــال محمــد بــن إســحاق عــن الزهــري: قــال: 
ــا إاّل  ــراق كله ــه الع ــي هللا عن ــاب رض ــن الخط ــر ب ــح عم افتت
ــة.  ــا ومصــر إال إفريقي ــح الشــام كله خراســان والســند، وافتت
وأّمــا خراســان وإفريقيــة فافتتحــا فــي زمــن عثمــان بــن عفــان 

ــه. ــى هللا عن رض
وافتتــح عمــر الّســواد )ســواد العــراق( واألهــواز، فأشــار 
عليــه المســلمون أن يقســم الســواد وأهــل األهــواز ومــا افتتــح 
مــن المــدن، فقــال لهــم: فمــا يكــون لمــن جــاء مــن المســلمين؟ 
فتــرك األرض وأهلهــا، وضــرب عليهــم الجزيــة وأخــذ الخــراج 

مــن األرض.
قلــت: وال تضــرب الجزيــة إال علــى األحــرار دون العبيــد، فــدل 
ــن  ــر المت ــي أث ــة للمســلمين. وف ــم أحــراراً ذم ــه تركه ــى أن عل

مــن التصريــح مــا فيــه كفايــة وهللا اعلــم. 
ــر  ــام فهــو مخي ــي«: وإذا ســبى اإلم ــي »المغن ــق ف ــال الموف ق
إن رأى قتَلهــم وإن رأى مــّن عليهــم، وأطلقهــم بــا مــال، وإن 
ــم،  ــادى به ــم، وإن رأى ف ــال يأخــذه منه ــى م ــم عل رأى أطلقه
وإن رأى اســترقّهم أي ذلــك رأى فيــه نكايــة للعــدّو وحظًّــاً 

ــل. للمســلمين فع
وجملته أن من أسر من أهل الحرب على ثاثة أضرب:

األول: النســاء والصبيــان فــا يجــوز قتلهــم ويصيــرون رقيقــاً 
ــى هللا عليــه وســلم نهــى عــن قتــل  للمســلمين؛ أِلّن النبــّي صلّ
النســاء والولــدان. متفــق عليــه. وكان عليــه الّســام يســترقهم 

إذا ســباهم. 
ــرون  ــن يق ــاب والمجــوس الّذي ــي: الّرجــال مــن أهــل الكت الثان

ــن أربعــة أشــياء:  ــر اإلمــام فيهــم بي ــة فيخي بالجزي
القتل، والمن بغير عوض، والمفاداة بهم، واسترقاقهم.

ــر  ــن ال يق ــم مم ــان وغيره ــدة األوث ــن عب ــال م ــث: الّرج الثال
ــل أو  ــة أشــياء: القت ــن ثاث ــم بي ــام فيه ــر اإلم ــة، فيتخي بالجزي

المــن أو المفــاداة. )إعــاء الّســنن۱۰۷/۱۲(
ــي بكــر رضــي  ــى أب ــال: كتــب إل ــم الجــزري ق ــد الكري عــن عب
هللا عنــه فــي أســير أُِســر فذكــر أنهــم التمســوه بفــداء كــذا وكــذا 
فقــال أبوبكــر: اقتلــوه، لقتــل رجــل مــن المشــركين أحــّب إلــي 

مــن كــذا وكــذا. )أخرجــه الطبــري: 6/ 26( 
قلــت: فــي قــول أبــي بكــر: »لَقتــل رجــل مــن المشــركين أحــّب 
إلــّي مــن كــذا وكــذا«. داللــة ظاهــرة علــى أنـّـه كان يكــره المــّن 
علــى األســير والمفــاداة بــه. ال يقــال: كأنّه رأى قتل هذا األســير 
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أحــظ لإلســام وأهلــه أِلّن قولــه: »لقتــل رجــل مــن المشــركين« 
يعــم كل أســير ومــن ادعــى تخصيصــه بهــذا الّرجل بعينــه فليأت 
ببرهــان، وفيــه رد علــى مــن كــره قتــل األســير وأوجــب المــّن 
أو الفــداء، كمــا حكــي عــن الحســن وعطــاء وســعيد بــن جبيــر، 
وفيــه داللــة علــى نســخ األمــر بالمــّن والفــداء، وإال لــم يكــره 
أبــو بكــر رضــى هللا عنــه الفــداء. )إعــاء الّســنن: 12 / 110 ( 

حكم األسارى عند األئّمة األعام:
اتفــق الفقهــاء علــى أّن لولــي األمــر أن يفعــل بالنســبة لألســرى 
مــا يــراه األوفــق لمصلحة المســلمين ويختــار أحد أمــور حددها 

كل واحــد مــن أصحــاب المذاهــب بمــا هــداه إليــه إجتهــاده. 

ــة: ولــي األمــر مخيــر فــي األســرى بيــن أمــور  مذهــب الحنفيّ
ثاثــة: إّمــا القتــل وإّمــا االســترقاق وإّمــا تركهــم أحــراًرا 
ــم ال  ــن، فإنّه ــرب، والمرتدي ــركي الع ــلمين، إال مش ــة للمس ذم
يســترقون وال تعقــد لهــم الذمــة، ولكــن يقتلــون إن لــم يســلموا 
لقولــه تعالــى }ســتدعون إلــى قــوم أولــي بــأس شــديد تقاتلونهم 

ــح: 48(. ــلمون{ )الفت أو يس
ــي  ــة أِلّن ف ــور الحنفيّ ــد جمه ــى األســرى عن ــّن عل ويحــرم الم
المــّن تمكيــن األســير مــن أن يعــود حربــاً علــى المســلمين 

ــل. ــو ال يح ــم وه ــم عليه ــوى عدوه فيق
اســتدل الفقهــاء علــى جــواز قتــل األســرى بعمــوم آيــات القتــال 
مثــل قولــه تعالــى: ﴿فــإذا انســلخ األشــهر الحــرم فاقتلــوا 

المشــركين حيــث وجدتموهــم﴾ )التوبــة:9(. 
و بمــا ثبــت فــي الّســنة عــن النبــّي صلّــى هللا عليــه وســلّم أنــه 
ــط  ــن معي ــة ب ــل عقب ــر بقت ــدر فأم ــوم ب ــل بعــض األســرى ي قت
والنضــر بــن الحــارث وهــال بــن خطــل ومفيــس بــن صبابــة 
ــم  ــم وإن وجدتموه ــال: »اقتلوه ــي ســرح وق ــن أب ــد هللا ب وعب
متعلقيــن بأســتار الكعبــة«. ثــم إنــه قــد يكــون فــي قتــل بعــض 
األســرى مصلحــة كبــرى للمســلمين حســًما لمــادة الفســاد 
ــه  ــة وهــذا كل واســتئصاالً لجــذور الشــّر وقطــع شــرائين الفتن

بحســب الضــرورة. 
ــة  ــذي كان معامل ــى جــواز اســترقاق األســرى الّ واســتدلوا عل
بالمثــل مــع األمــم األخــرى بســبب الحــرب بقولــه تعالــى: }فــإذا 
لقيتــم الّذيــن كفــروا فضــرب الّرقــاب حتّــى إذا أثخنتموهــم 
إن  قالــوا:  فــداء{  وإّمــا  بعــد  منًّــا  فإّمــا  الوثــاق  فشــدوا 
ــا اســتدلوا  ــاق، كم ــّد الوث ــر بش ــن األم ــم م ــد فه االســترقاق ق
ــى هللا  ــول صلّ ــن أّن الّرس ــازي م ــير والمغ ــي الس ــت ف ــا ثب بم
عليــه وســلم اســترق بعــض العــرب كهــوازن وبنــي المصطلــق 
ــه وســلّم  ــى هللا علي ــّي صلّ ــل مــن العــرب، واســترق النب وقبائ
ــو  ــن، وســبى أب ــي غــزوة حني ــر وقريظــة وف ــي غــزوة خيب ف
بكــر وعمــر رضــي هللا عنهمــا بنــي ناجيــة مــن قريــش وفتحــت 
ــه.  ــتولوا علي ــن اس ــبوا م ــّروم فس ــارس وال ــاد ف ــة ب الصحاب

)الفقــه االســامي: 8 / 5915(.
وأّمــا المــّن والفــداء فثابــت جوازهمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فإّمــا 
ــا بعــد وإّمــا فــداء﴾ وادعــاء نســخ هــذه اآليــة بآيــة البــراءة  منّ
الســابق ذكرهــا وهــي }فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم{ 
)التوبــة:5( ال دليــل عليــه وال حاجــة إليــه إلمــكان الجمــع بيــن 
ــد وجــود  ــال عن ــى األمــر بالقت ــراءة عل ــة الب اآليتيــن بحمــل آي
ــة  ــام الحــرب مــع األعــداء. وقصــر آي ــاء قي العــدوان وفــي أثن

المــّن علــى حالــة مــا بعــد االنتهــاء مــن الحــرب والوقــوع فــي 
قيــد األســر. 

وقــد مــّن الّرســول صلــى هللا عليــه وســلم علــى ثمامــة بــن اُثــال 
ســيد أهــل اليمامــة كمــا مــّن علــى أبــي عــزة الجمحــي وأبــي 
العــاص بــن الربيــع والمطلـّـب بــن حنطــب يــوم بــدر ومــّن أيضــاً 
علــى أهــل مّكــة بقولــه عليــه الّســام )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( 
ــو كان  ــدر )ل ــى أهــل خيبــر وقــال فــي أســارى ب وكــذا مــّن عل
ــي هــؤالء ..... لتركتهــم  ــي ف ــم كلّمن ــا ث ــن عــدي حيًّ ــم ب المطع

لــه(. أي ألطلقهــم لــه بغيــر فــداء أي بالمــّن. 
وفــادى أســارى بــدر: وكانــوا ثاثــة وســبعين رجــاً كل رجــل 
ــن  ــا برجلي ــدر رج ــوم ب ــادى ي ــار، وف ــة دين ــع مائ ــم بأرب منه
وصاحــب العضبــاء برجليــن. )الفقــه االســامي: 8 / 5917 (.

ــه: أّن ســريّة  ــن ســلمة عــن أبي ــاس ب و أخــرج مســلم عــن إي
ــزارة  ــي ف ــن بن ــرأة م ــم ام ــرى فيه ــوا بأس ــلمين أت ــن المس م
ــة  ــى أهــل مّك ــه وســلّم إل ــى هللا علي فبعــث بهــا رســول هللا صلّ
ففــدى بهــا ناســاً مــن المســلمين كانــوا أســروا بمّكــة. )نصــب 

الرايــة: 3 / 404 (. 
قــال صاحــب إعــاء الســنن: ال يتــم االحتجــاج بأحاديــث المــّن 
ــّن أو  ــلّم م ــه وس ــى هللا علي ــه صلّ ــت أنّ ــم يثب ــا ل ــاداة م والمف
فــادى باألســارى بعــد نــزول بــراءة ودون إثباتــه خــرط القتــاد. 
ــّن  ــة أّن الم ــدة )۷:۵۷( ورأى أبوحنيف ــي العم ــي ف ــال العين ق
منســوخ، قيــل: كان خاصــاً بســيّدنا رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلّم. 
حّدثنــا محّمــد بــن عبــد األعلــى ثنــا ابــن ثــور عــن معمــر عــن 
ــم  ــا تثقفنّه ــخها )فإّم ــداءاً( نس ــا ف ــد وإّم ــا بع ــا منًّ ــادة )فإّم قت
ــي  ــري ف ــه الطب ــم( أخرج ــن خلفه ــم م ــرد به ــرب فش ــي الح ف

التفســير. )۶: ۲۶(. 
ــا بعــد  ــه كان يقــول فــي قولــه تعالــى: }فإّمــا منّ عــن جريــج أنّ
وإّمــا فــداءاً{ نســخها }فاقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم{. 

)أخرجــه الطبــري: 6 / 26 ( . 
ــاً  ــات جميع ــا أن اآلي ــك عندن ــد: والقــول فــي ذل ــو عبي ــال أب وق
محكمــات ال منســوخ فيهــّن وذلــك أنــه صلـّـى الهــأ عليــه وســلّم 

عمــل باآليــات كلّهــا مــن القتــل واألســر والفــداء.
واألمــر فيهــم إلــى اإلمــام وهــو مخيــر بيــن القتــل والمــن 
والفــداء يفعــل األفضــل فــي ذلــك لإلســام وأهلــه، وهــو قــول 

ــور.  ــي ث ــد وأب ــافعي وأحم ــك والش مال
وقــال أصحابنــا: ال يجــوز مفــاداة أســارى المشــركين قــال هللا 
تعالــى: }اقتلــوا المشــركين حيــث وجدتموهــم{ وقولــه تعالــى: 
}قاتلــوا الّذيــن ال يؤمنــون بــاهلل وال باليــوم ااٰلخــر وال يحّرمــون 
مــا حــّرم هللا ورســوله وال يدينــون ديــن الحــق مــن الّذيــن أوتوا 
ــٍد وهــم صاغــرون{ ومــا  ــة عــن ي ــى يعطــوا الجزي ــاب حت الكت
ورد فــي أســارى بــدر كلــه منســوخ ولــم يختلــف أهــل التفســير 
ونقلــة اآلثــار أن ســورة بــراءة بعــد »ســورة محّمــد« فوجــب 
أن يكــون المذكــور فيهــا ناســخاً للفــداء المذكــور فــي غيرهــا. 
و مــن ادعــى كــون اآليــات كلهــا محكمــة ال منســوخ فيهــا بدليــل 
ــى  ــّن عل ــه وســلّم مــن الم ــى هللا علي ــّي صلّ ــت عــن النب ــا ثب م
ــى  ــه صل ــى أن ــدل عل ــل ي ــأِت بدلي ــاداة بهــم فلي األســارى والمف
هللا عليــه وســلم فعــل ذلــك بعــد نــزول البــراءة، وأمــا مــا فعلــه 
قبلهــا فــا حجــة فيــه لكونــه منســوًخا فافهــم: فــإّن دليــل اإلمــام 
أبــي حنيفــة فــي هــذا البــاب قــوي جــّداً. وهللا أعلــم بالصــواب.
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الفكــر السياســي فــي اإلســام علــى مــدى الزمــن 
ــة والقضــاء عليهــا،  ــذي ســبق ســقوط الخاف ال
جــاء بمــا يتضمــن الواقــع الدســتوري للســيادة 
واالصطاحــات،  األلفــاظ  فــي  االختــاف  مــع 
ــون  ــند القان ــي س ــلمون ف ــاء المس ــث العلم فبح
ووجــوب  التشــريع  احتــرام  وكفالــة  اإللهــي، 
ــة  ــن العام ــرق بي ــع دون ف ــى الجمي ــريانه عل س
والخاصــة، وتكلمــوا عــن الحاكــم مــن هــو؟ ولمــن 

ــة  ــي الجه ــوا ف ــم؟ وبحث ــام الحك ــي نظ الســلطان ف
التــي تتمتــع بســلطة عليــا مطلقــة تتحكــم فــي توجيه 

األحــكام علــى األشــياء واألفعــال وضبطهــا فــي الكون 
والحيــاة واإلنســان.  ومــن تتبــع أقــوال العلمــاء يجــد أن 

ــي  ــن ف ــم تك ــاة السياســية اإلســامية ل ــي الحي ــور ف األم
ــة  ــّهي، وأن األم ــوى والتّش ــا تســير بصــورة اله ــة م لحظ

كانــت تضــع القانــون الــذي تريــد، بــل إن الدولــة اإلســامية 
لهــا قانــون أساســي إلهــي شــرعه هللا فــي كتابــه وعلــى لســان 

رســوله. "السياســة الشــرعية – خــاف ص 41"
فمشــكلة البحــث عــن مصــدر الســيادة فــي الدولــة اإلســامية 
وتقريــر ذلــك ضــرورة عظمــى تواجــه الدولــة اإلســامية 
الناشــئة ال محالــة فــي أول تكوينهــا؛ ألن مفاهيــم النظــام 
الرأســمالي، قــد غــزت بلــدان العالــم اإلســامي وصــارت أفــكار 
ــن للسياســة  ــر الموّجهي ــاة تســيّر تفكي ــن عــن الحي فصــل الدي
العامــة فــي هــذه البلــدان وتطغــى علــى نفســيتهم، فصــار 
مجــرد تصــور النظــام السياســي الــذي جــاء بــه اإلســام أمــر 
يعيــش فــي بطــون الكتــب، ومعلومــات تاريخيــة مــن آثــار 

ــحيق. ــي الس الماض
لذلــك لــم يكــن غريبــاً علــى دولــة تركيــا الحديثــة عندمــا أزالــت 
آخــر حكــم باإلســام بإلغائهــا لنظــام الخافــة، وتبنــت أنظمــة 
الكفــر كبديــل للحكــم بالشــرع، وأن تعمــد أول ماتعمــد إلــى قلــب 
حقيقــة واقــع الســيادة فــي الحيــاة السياســية، فقــد علقــت فــوق 
ــي صــارت  ــرة -الت ــي أنق ــة ف ــة الوطني ــس الجمعي كرســي رئي
ــي- "الســيادة  ــي الدســتور الترك تُدعــى القاعــدة الرئيســية ف
مســتمدة مــن الشــعب" علــى هــذا الشــكل الــذي مــا كان أحــد 
مــن األتــراك ليفهــم منــه شــيئا. "تاريــخ الشــعوب اإلســامية 
ص 702. والديموقراطيــة فــي اإلســام – العقــاد ص -60 

"61
وفيمــا يلــي عــرض لــآراء التــي تطرقــت لتقريــر مصــدر 
الســيادة، وبالتدقيــق نجــد أنهــا ال تخــرج عــن أربعــة آراء 

ــي:  ه
1 - السيادة لألمة متمثلة في رئيس الدولة.

2 -  السيادة لألمة والشعب معاً.
3 -  السيادة لألمة مطلقاً.

4 -  السيادة للشرع.

الرأي االول: السيادة لألمة ممثلة في رئيس الدولة
ــدى  ــي وصــف الســيادة ل ــاك ف ــا ظاهــرة االرتب ــن غريب ــم يك ل
الذيــن بحثــوا هــذا الموضــوع مــن المختصيــن فــي المعــارف 
اإلســامية، فقــد يكــون مــرد ذلك حداثــة فكر الســيادة من ناحية 
البحــث القانونــي الحديــث، وذلــك نظــراً لوطــأة الضغــط الــذي 

ــرض  يتع
الفقــه  لــه 

أمــام  اإلســامي 
االســتعمارية  الجهــة 

ــن ذوي  ــود المفكري ــدم وج ــة، وع الفكري
صحيحــا. شــرعيا  اســتنباطا  المســتنبطة  الجريئــة  اآلراء 

الســيادة لألمــة  قالــوا )أن  الذيــن  بيــن  لذلــك وجدنــا مــن 
ــك،  ــررون بهــا ذل ــه بوجهــة نظــر يب والشــرع( مــن جــاءوا ب
عــادوا فأكــدوا أن الخليفــة هــو صاحــب الســيادة فــي الدولــة، 
قــد  الشــخصية، مادامــت األمــة  بصفــة خليفــة ال بصفتــه 
أقامتــه فــي هــذا المنصــب األســمى وذلــك ليسوســها بحكــم هللا 

وشــريعته. "نظــام الحكــم فــي اإلســام ص 76"
وقــد اســتند صاحــب هــذا الــرأي إلــى ماحظتــه وجــود بعــض 
الصاحيــات المتعلقــة بالخليفــة، ليخلــص إلــى القــول بــأن 
ســيادة األمــة ممثلــة فــي رئيــس الدولــة، فيقــول: وقــد رأينــا 
بشــيء مــن االســتقراء أن آراء أبــي حنيفــة فــي غيــر قليــل من 
المســائل تتجــه إلــى تأكيــد سياســة األمــة ممثلــة فــي اإلمــام، ثم 
يذكــر بعــض اآلراء الشــرعية فيقــول: وهاهــي بعــض المســائل 

التــي رأينــا ذكرهــا مــن كثيــر وقفنــا عليهــا:
1 - لإلمــام وحــده التصــرف فيمــا يغنمــه المســلمون مــن 

األرضيــن.
2 - ولإلمام أن يحرض المقاتلين على القتال بكل وسيلة.

3 - ليس للمولى أن يقيم الحد على مملوكه إال بإذن اإلمام.
4 - الوالية على الطفل اللقيط في ماله ونفسه لإلمام.

الميــت.  علــى  بالصــاة  النــاس  أولــى  هــو  اإلمــام   -  5
"محاضــرات فــي تاريــخ الفقــه اإلســامي محمــد يوســف 

."115  113- ص  موســى 

نقض هذا الرأي:
الشــك أن هــذا الــرأي لــم يقــم علــى أســاس المــن العقــل والمــن 
الشــرع، أمــا كونــه لــم يقــم علــى أســاس مــن العقــل، فواضــح 
ــن  ــف يمك ــوح، وإال فكي ــة والوض ــدم الدق ــراب وع ــه اضط في
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للســيادة أن تكــون بيــد األمــة وفــي نفــس الوقــت تكــون ممثلــة 
ــم  ــف ت ــة، وكي ــس الدول ــو رئي ــذي ه ــام ال ــرارات اإلم ــي ق ف
االســتياء علــى حــق االمــة؟ ولمــاذا تنازلــت عــن صاحياتهــا؟ 
ــل  ــا دلي ــة، ف ــي أقامــت الخليف ــأن األمــة هــي الت أمــا القــول ب
فيــه علــى صحــة الــرأي، ألن األمــة حيــن أقامــت رئيســاً للدولة 
كانــت تمــارس فــي ذلــك حقهــا فــي الســلطان، ال فــي الســيادة.
ــى  ــاء عل ــة بن ــأن الســيادة للخليف ــد االســتقراء ب ــه بع ــا قول أم
ــس  ــة لي ــق األم ــن ح ــه، إذ م ــند في ــا س ــه ف ــض صاحيات بع
عــزل الخليفــة فحســب، وإنمــا لهــا أيضــاً حــق محاســبته، 
ــرع. ــاً للش ــه مخالف ــدر من ــا يب ــع عم ــى التراج ــه عل وإرغام

لذلــك فــإن األمثلــة التــي ذكــرت آنفــا، ما هــي إال أحكام شــرعية 
تتعلــق بصاحيــات الخليفــة، ال فــي ســيادته، وتمتعــه بســلطة 
ــون  ــاً خاضع ــراد جميع ــة واألف ــة واألم ــة، فالخليف ــا مطلق علي
لحكــم الشــرع، فالخليفــة حيــن يتبنــى حكمــا شــرعياً، إنمــا هــو 
ــة.  ــس الدول ــيادة لرئي ــا س ــك ف ــرعي، لذل ــل الش ــزم بالدلي مل

"قواعــد نظــام الحكــم فــي اإلســام ص -27 28".

الرأي الثاني: السيادة للشرع واألمة معاً
يــرى أصحــاب هــذا الــرأي أن الســيادة في نظــام الحكــم المنبثق 
مــن العقيــدة اإلســامية، بمعناهــا الدســتوري الحديــث، لــم 
ــة  ــوض األم ــد ف ــو ق ــون- فه ــده – أي للقان ــرع وح ــن للش تك
ببعــض الســلطة، والهــي لألمــة، فقــد قيــد الشــرع ســلوك 
األمــة دســتورياً، بعــدم الخــروج عــن الكتــاب والســنة، وعليــه 
فــإن الســيادة فيــه مزدوجــة، فالســيادة أمــران مجتمعــان، 
ينبغــي أن يضــا متازميــن. وال يتصــور قيــام الدولــة وبقاؤهــا 
ــة.  ــا: 1 - األم ــران هم ــذان األم ــازم، وه ــذا الت ــود ه إال بوج

ــام. ــريعة اإلس ــون، أوش 2 - القان
فاألمــة والشــريعة معــا همــا صاحبــا الســيادة فــي الدولــة 
ــيادة  ــدر الس ــره لمص ــاه تقري ــذا االتج ــد برره ــامية، وق اإلس
بأنــه الجــدال فــي أن الشــريعة اإلســامية هــي األســاس الــذي 
يقــام عليــه النظــام. ولكــن هــذا الوصــف أيضــا غيــر كاف، ألن 
الشــريعة هنــا ليســت نصوصــاً جامــدة وال مصوغــة فــي صيــغ 
نهائيــة، وليســت شــاملة بحيــث وضعــت لــكل فعــل وحالــة 

حكمــاً.
للتفســير والتحديــد  وإنمــا المجــال ال يــزال هنــاك فســيحاً 
ــردي،  ــل الف ــتخدام العق ــق اس ــن طري ــد ع ــة والتجدي واإلضاف
ص200". السياســية  "النظريــات  باالجتهــاد.  ويُعبرعنــه 

ثــم إن شــخصية األمــة المعتــرف بهــا فــي ذات الوقــت وإرادتها 
ــي  ــي الت ــة ه ــة العملي ــن الوجه ــون. وم ــة للقان ــة مكمل العام
تطبــق القانــون وتمثلــه، وهــي التــي تتولــى أعمــال االختيــار 
والمبايعــة والتوجيــه واإلشــراف وإنهــاء العقــد، فهــي ذات 
الصيغــة الظاهــرة فــي المجــال السياســي واليمكــن أن تنســب 
نصوصــه  أو  المعنويــة  القانــون  ذات  إلــى  األعمــال  هــذه 

الحرفيــة. "النظريــات السياســية اإلســامية ص 225".
وقــد أصــر أصحــاب هــذا الــرأي فــي التأكيــد علــى ازدواجيــة 
الســيادة بيــن الشــرع واألمــة وأخرجــوا منهــا الخليفــة، وأبــدوا 
توضيحــاً مفــاده: أن إرجــاع مصدرالســيادة لألمــة ممثــاً فــي 
أهــل الحــل والعقــد يجــب أال يكــون صــدور أي قــرار مــن 
ــة  ــنة ثابت ــاب هللا أو س ــن كت ــاً م ــاً محكم ــارض نص ــؤالء يع ه
ــا  ــرأي فيم ــداء ال ــن إب ــون ع ــم معزول ــول هللا، فإنه ــن رس ع

نــص عليــه الكتــاب والســنة، فكمــا هــم مقيــدون فيمــا ال نــص 
فيــه مــن أمــور الحكــم واإلدارة باســتلهام روح الديــن ومقاصــد 

الشــريعة اإلســامية.
ومــن هــذا نــرى فــي التحليــل أن مصــدر الســيادة هــو التشــريع 
الــذي يؤخــذ مــن الكتــاب والســنة الصحيحــة إذا أســعفت 
ــيء  ــارض ش ــه – اليع ــص في ــا الن ــذي – فيم ــوص  وال النص

ــا. ــين ومقاصدهم ــن المقدس ــن األصلي ــن روح هذي م
ومــن الطبيعــي أنــه البــد للســيادة مــن يمثلهــا، وهنــا نقــول: أن 
الــذي يمثلهــا هــم "أهــل الحــل والعقــد" نيابــة عــن األمــة كلهــا 
ــى  ــاء عل ــذ تكــون قراراتهــم والقوانيــن التــي تصــدر بن وحينئ
ــاً  ــة جميع ــة لألم ــرعاً وملزم ــة ش ــه صحيح ــون علي ــا يتفق م
حتــى أن بعــض أصحــاب هــذا الــرأي قــد ذكــروا صراحــة بــأن 
الســيادة صاحبهــا ابتــداء هــو هللا، ولكنــه بمــا أنــه فــوض إلــى 
ــب  ــا يج ــم واإلرادة فإنن ــة الحك ــريع ورقاب ــلطة التش ــة س األم
أن نقــرر أن الســيادة أصبــح الشــعب بعــده هــو الــذي يملكهــا. 

"نظــام الحكــم فــي اإلســام ص 82".

نقض هذا الرأي:
عندمــا أقــر أصحــاب هــذا الــرأي بإرجــاع الســيادة إلى الشــرع، 
ثــم أشــركوا األمــة مــع الشــرع فــي مزاولــة أعمــال الســيادة، 
وأعطــوا صــورا لهــذه الممارســة الدســتورية، كانــوا فــي 

ــررات: ــة مب ــى ثاث مذهبهــم هــذا يســتندون إل
ــه  ــام علي ــذي يق ــاس ال ــي األس ــريعة ه ــأن الش ــول ب أوال: الق
النظــام قــول غيــر كاف، ألن المجــال اليــزال فســيحا لإلضافــة 

ــد. والتجدي
ثانيــا: أن اإلرادة العامــة لألمــة، مكملــة للقانــون، وشــخصيتها 

معتــرف بهــا.
ثالثــا: أن أهــل الحــل والعقــد هــم الذيــن يمثلــون الســيادة 

لألمــة شــرعا. ملزمــة  وقررارتهــم 
والمدققــون فــي هــذه المبــررات، التــي جــاء بهــا مــن يقولــون 
ــح  ــة ال تصل ــررات هزيل ــا مب ــرى بوضــوح أنه ــرأي ي ــذا ال به
ســنداً لهــذه المشــاركة اإلزدواجيــة بيــن األمــة والشــرع نظــراً 

لعــدة وجــوه:
الوجه األول:

أن الشــريعة ليســت بناقصــة فــي شــمولها لكافــة أفعــال العبــاد، 
فالكتــاب والســنة وإجمــاع األمــة والقيــاس والقواعد الشــرعية 
ــة لألحــكام  ــا- كأدل ــى صحته ــل عل ــي جــاء الدلي األخــرى - الت
الشــرعية، لــم تتــرك مجــاالً لعقــل األمــة باإلضافــة أو التجديــد 
إطاقــا، والقــول بذلــك معصيــة وإقــرار بنقــص الشــريعة وعدم 
كمالهــا، وهــذا القــول مخالــف للنــص القطعــي ذي الثبــوت 
القطعــي الداللــة فــي كــون األحــكام الشــرعية قــد غطــت كافــة 
تصرفــات اإلنســان بإنــزال حكــم هللا فــي كل مســألة، وفــي كل 
أمــر وكل فعــل وكل شــيء، فــاهلل ســبحانه وتعالــى يقــول: 
ــت  ــي ورضي ــم نعمت ــم وأتممــت عليك ــم دينك ــت لك ــوم أكمل }الي
لكــم اإلســام دينــا{ ]المائــدة: 3[. وقــال تعالــى: }ونزلنــا عليــك 
الكتــاب تبيانــا لــكل شــيء{ ]النحــل: 89[؛ لذلــك ال يحــل لمســلم 
بعــد التفقــه فــي هاتيــن اآليتيــن القطعيتيــن أن يقــول بوجــود 
واقعــة واحــدة مــن أفعــال اإلنســان لــم يبيــن الشــرع لهــا محــل 
ــوه. "الشــخصية اإلســامية قســم  ــن الوج ــه م ــم وال بوج حك

أصــول الفقــه 16/2".
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الوجه الثاني:
أن القــول بــأن األمــة لهــا شــخصيتها المعتــرف بهــا، ومكملــة 
ــدرج  ــول ين ــو ق ــا ه ــي صــون ســيادة الشــرع، إنم ــون ف للقان
بحــث  تحــت  لألمــة وليــس  وأنــه  الســلطان،  بحــث  تحــت 
ــذي  ــو ال ــرع ه ــأن الش ــر ب ــرأي يق ــذا ال ــا دام ه ــيادة، وم الس
منــح األمــة شــخصية معينــة باعتبــار خــاص، فــا يقــوم قــول 

ــرع. ــي الش ــيادة ف ــر الس ــر حص بغي
الوجه الثالث:

ــي  ــق ف ــد الح ــل والعق ــل الح ــرأي أله ــذا ال ــاب ه ــي أصح يعط
تمثيــل األمــة مــن جهــة ممارســة الســيادة، مــن أجــل ذلــك قالوا 
بــأن قراراتهــم ملزمــة لألمــة جمعــاء. ومجــرد النظــر إلــى واقع 
أهــل الحــل والعقــد نــرى بجــاء أنهــم جــزء مــن األمــة التــي 
منحهــا الشــرع شــخصية ذات ســلطان ال ذات ســيادة، فكــون 
أهــل الحــل والعقــد يمارســون كثيــراً مــن وجــوه الســلطان 
الــذي هــو حــق لألمــة، بــل ولــكل فــرد فــي األمــة ال يعنــي أن 
ــر آخــر  ــر، والســيادة أم ــم، فالســلطان أم ــل فيه الســيادة تتمث
ــه. "قواعــد نظــام الحكــم فــي اإلســام ص 30". يختلــف عن

الرأي الثالث: السيادة لألمة
شــاعت نظريــة ســيادة األمــة شــيوعاً خطيــراً فــي الحيــاة 
السياســية بوجــه عــام، وفــي الفقــه الدســتوري واألنظمــة 
ــوم  ــي األصــل مفه ــة ف ــيادة األم ــاص. وس ــه خ ــة بوج الحاكم
ــاد  ــذه الب ــوع ه ــد وق ــلمين بع ــاد المس ــى ب ــل إل ــي، دخ غرب
ــم  ــى العال ــت إل ــي قدم ــر الت ــوش الكف ــل جي ــنابك خي ــت س تح

اإلســامي بعــد القضــاء علــى الدولــة اإلســامية.
وعندمــا تــم للــدول التــي اســتعمرت البــاد اإلســامية، فصــل 
الديــن عــن واقــع الحيــاة، أقامــت النظــام الديموقراطــي، كوجــه 
لنظــام الحكــم الرأســمالي عوضــاً عــن نظــام الخافة اإلســامية 

الــذي تــم إلغــاؤه مــن حيــاة المســلمين.
ــن  ــة م ــّدم لألم ــا يُق ــى م ــن يتبن ــلمين م ــن المس ــن بي ــرز م فب
بــل  لهــا،  اإلســام  تضّمــن  إلثبــات  الجهــد  ويبــذل  أفــكار 
جعلــوا عليهــا ثــواب الشــرع وأدخلوهــا فــي الفقــه اإلســامي 
ــي  ــامي ف ــكان الس ــل الم ــة تحت ــيادة األم ــة س ــت نظري فأصبح
ــت  ــل أضح ــون، ب ــال القان ــن ورج ــن والمثقفي ــة المفكري عقلي
مطلبــاً جماهيريــاً تبــذل فــي ســبيله الدمــاء، ألنــه ال حريــة 

ــعب. ــيادة للش ــق الس ــن تحق ــأى ع ــعب بمن للش
مــن أجــل ذلــك خرجــت علــى األمــة اإلســامية جميــع دســاتير 
الــدول القائمــة فــي بــاد المســلمين وهــي تظهــر كل الحــرص 
علــى تدويــن حــق األمــة أو الشــعب فــي حيازتــه الكاملــة 

ــة ص 35". ــلطات الثاث ــيادة. "الس للس
لذلــك فــإن نظريــة ســيادة األمــة قــد صاحبتهــا هالــة مــن 
ــى المســلمين، كــي تحافــظ  القداســة واإلجــال حيــن قدمــت إل

ــبيلها. ــي س ــل ف ــا، ولتناض ــة عليه األم
ويــرى كثيــرون أن هــذه النظريــة كانــت نتيجــة صــراع طويــل 
ــا، وبيــن شــعوبهم  ــوك فــي أوروب ــن الســلطة المطلقــة للمل بي
ــؤالء وراء  ــاق ه ــم انس ــة، ث ــبيل الحري ــي س ــت ف ــي ناضل الت
النظريــة بالتمجيــد، وُعــّدت نظريــة ســيادة األمة مقياســاً للحكم 
الصالــح، ومــا كان يجــب أن يقومــوا بذلــك، فــكان األولــى أن 
يحكمــوا دينهــم فيمــا ورد إليهــم مــن فكــر ليدركــوا ألول وهلــة 
أن هــذه النظريــة كانــت المولــود األول للعقيــدة التــي نــادت بهــا 

ــا وأخــذت بهــا، وهــي عقيــدة النظــام الرأســمالي التــي  أوروب
ــت  ــاة، فجعل ــع الحي ــاً عــن واق ــن نهائي ــى فصــل الدي قامــت عل
للنــاس حــق وضــع القوانيــن وإلغائهــا، بــل أراد هــؤالء الكتــاب 
ــون  ــكار أن يك ــة وإن ــن الدول ــن ع ــل الدي ــى فص ــوا إل أن يصل
نظــام الخافــة الــذي ســاد بيــن المســلمين عصــورا طويلــة مــن 
ــه  ــي كتاب ــد يوســف موســى ف ــم محم ــام اإلســامي، منه النظ
نظــام الحكــم فــي اإلســام ص 77-78 ودســاتير العالــم العربــي 

للمحامــي جــواد ناصراألريــش 1972.
ــا  ــة وأدخلوه ــة هام ــة مكان ــيادة األم ــة س ــت نظري ــد احتل وق
فــي النظــم اإلســامية، واعتبــروا نظريــة ســيادة األمــة التــي 
قــام علــى أساســها النظــام الديموقراطــي حكمــا شــرعياً يجــب 
ــا  ــوا: أول م ــاب هللا فقال ــك بكت ــى ذل ــه واســتدلوا عل ــزام ب االت
تقتضيــه الديموقراطيــة هــو تنفيــذ قولــه تعالــى: )وأمرهــم 
شــورى بينهــم( ثــم خــرج علــى األمــة مــن علمــاء المســلمين 
ــاة  ــي الحي ــة ف ــيادة األم ــع س ــاد واق ــادي بإيج ــول وين ــن يق م
ــل األول  ــم الفض ــلمين كان له ــروا أن المس ــية، واعتب السياس
ألنهــم كانــوا أول مــن ســن أن األمــة مصــدر جميــع الســلطات 
ــيادة  ــة س ــه لنظري ــي حماس ــراً ف ــى كثي ــم غال ــى أن بعضه حت
ــة  ــب الديموقراطي ــى أن الشــورى هــي ل ــن ذهــب إل األمــة حي

ــام ص 199". ــي اإلس ــول ف ــر الق ــا. "عناص وأصله
ــا  ــامية وأنه ــة اإلس ــزوم للثقاف ــم المه ــذا الفه ــس ه ــن نف وم
يمكــن أن تكــون ذيــاً لفكــر المســتعمرالذي غلــب األمــة علــى 
أمرهــا وســلطانها، قــول أنــه ال جــرم إذن أن يقــال أن اإلســام 
وصفهــا  التــي  الديموقراطيــات  ألن  الديموقراطيــات،  أبــو 
ــاء  ــد ج ــعب( ق ــطة الش ــعب بواس ــم الش ــن )حك ــام لنكول أبراه

ــم ص 126". ــول الحك ــام وأص ــام. "اإلس ــا اإلس به
ــم  ــن، ول ــن المفكري ــر م ــول كثي ــكار عق ــذه األف ــزت ه ــد غ وق
يســلم مــن ذلــك إال مــن تحصــن بالتفكيــر العميــق والمســتنير، 
ألن نظريــة ســيادة األمــة كمــا أســلفنا قدمــت لألمــة اإلســامية 
يظهــرون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  حتــى  إســام،  أنهــا  علــى 
األســى علــى ضيــاع الخافــة اإلســامية، جنــدوا أنفســهم 
ــام  ــة للنظ ــواق دعاي ــوا أب ــي يكون ــعرون لك ــث ال يش ــن حي م
ــى دعوتهــم المســلمين  ــوا يصــرون عل الرأســمالي، حيــث كان
لألخــذ بالديموقراطيــة فهــا هــو شــيخ اإلســام فــي آخــر دولــة 
إســامية يشــارك فــي المســألة ويقــول: )وإنــي أدعــو علمــاء 
ــة اإلســامية  ــذه الديموقراطي ــوا رســل ه ــى أن يكون ــن إل الدي
ــا  ــل م ــي تعدي ــب المســلمين ف ــغ لترغي فيقومــوا بالســعي البلي

ــم 18/1". ــم والعال ــل والعل ــف العق ــم( "موق بينه
ــي هــي صــورة  ــة الت ــادي بالديموقراطي ــة تن ــذا قامــت فئ وهك
ــادت  ــدة الرأســمالية، ون ــه العقي ــاءت ب ــي ج ــم الت ــام الحك لنظ
ــى  ــة إال عل ــم تقــم الديموقراطي ــة، ول بفصــل الديــن عــن الدول
أســاس أن األمــة هــي التــي تشــرع القوانيــن وتلغيهــا وتعدلهــا 
باإلضافــة والتجديــد، أي أن اإلرادة العامــة لألمــة هــي وحدهــا 
صاحبــة الحــق فــي الســيادة والســيادة تعلــو مــا تــراه أغلبيــة 
ــمالي  ــام الرأس ــوا النظ ــا. فألبس ــون حق ــد أن يك ــاس، والب الن
الغــازي  بذلــك  وخدمــوا  اإلســامية  العقيــدة  ثــوب  الكافــر 
ــا  ــن ثقافته ــه م ــد تمكن ــة بع ــاب األم ــن رق ــه م ــل بتمكين المحت

ــا. ــا ونظــام حياته وفكره
وســنعرض الــرأي الرابــع الــذي يــرى أن الســيادة للشــرع 

ــاء هللا. ــادم إن ش ــدد الق ــي الع ــتقل ف ــث مس ــي بح ــاً ف مطلق
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متى يجوز قتل من ال يجوز قتله أصاً من الكفار:
قــد تبيــن ممــا ســبق أن األصــل فــي المدنييــن -الحربييــن- 
أنــه ال يجــوز قتلهــم نظــراً لكونهــم ليســوا مــن أهــل الممانعــة 
والمقاتلــة، لكــن هنــا حــاالت خارجــة -اســتثناها الفقهــاء- عــن 
أصــل الحكــم، يجــوز فيهــا قتــل المدنييــن الحربييــن، ومــن تلــك 

الحــاالت مــا يلــي:
بالحربييــن  المقاتليــن  الحربييــن  تتــرس  الرابعــة:  الحالــة 

المدنييــن
ــن  ــن المقاتلي ــار الحربيي ــل الكف ــي جــواز قت ــاء ف ــف العلم اختل
إذا تترســوا بالمدنييــن منهــم، كالنســاء أو الصبيــان ونحوهــم، 

علــى قوليــن:
ــن  ــن المدنيي ــن الحربيي ــرس م ــي الت ــواز رم ــول األول: ج الق
مطلقــاً ولــو أدى إلــى قتــل مدنييهــم. وهــو قــول الحنفيــة، 
ــة هــذا القــول  ــد الشــافعية. ومــن أدل ــة، والمعتمــد عن والحنابل

ــي: مــا يل
ــة الســابقة )اإلغــارة  ــي الحال ــة المتقدمــة ف 1 - مجمــوع األدل
والتبييــت( فإنهــا تــدل علــى جــواز قتلهــم فــي التتــرس، إذ 
المعنــى المبيــح للقتــل ظاهــر فــي الحالتيــن. ووجــه ذلــك: أنــه 
متــى كان االمتنــاع عــن قتــل مــن ال يجــوز قتلــه يعطــل مقصــداً 
ــن إال  ــل المحاربي ــن قت ــم يمك ــو ل ــا ل ــاد، كم ــن مقاصــد الجه م
بقتــل هــؤالء، فإنــه يجــوز قتلهــم تبعــاً بحيــث يقصــد بالرمــي 

ــم.  ــن دون غيره المحاربي
2 - المعقــول، وبيانــه مــن وجهيــن: أوالً: أنــه لــو حــرم رمــي 
التــرس التخــذ الكفــار هــذا ذريعــة إلــى تعطيــل الجهــاد، أو 
ــم.  ــاد عظي ــك فس ــي ذل ــم، وف ــاع له ــتبقاء الق ــى اس ــة إل حيل
ومــن المعلــوم أنــه متــى علــم الكفــار أنهــم ســينجون مــن 
المســلمين بتترســهم بالنســاء والــذراري فإنهــم ســيلجأون 
إلــى هــذه الحيلــة فــا يتمكــن المســلمون مــن قتالهــم مــا دامــوا 
علــى ذلــك، وفــي هــذا األمــر مفســدة عظيمــة، ألنــه يــؤدي إلــى 
انقطــاع الجهــاد. )ينظــر: تحفــة المحتــاج 31/6، و المغنــي 
231/9(. وثانيــاً: أن تحريــم رمــي الكفــار إذا تترســوا بنســائهم 
وذراريهــم إنمــا هــو مــن بــاب االحتيــاط للنســاء والذريــة 
ــم إذا تترســوا  ــواز رميه ــم، وج ــى قتله ــي إل ــؤدي الرم ــا ي لئ
إنمــا هــو لاحتيــاط لنــا لئــا يــؤدي االمتنــاع عــن رميهــم إلــى 
تســلطهم علــى المســلمين، وتغلبهــم علــى جيشــهم، ونكايتهــم 
ــن  ــاط لم ــن االحتي ــى م ــلمين أول ــاء المس ــاط لدم ــه، فاالحتي ب
ال يجــوز قتلــه مــن الكفــار. )ينظــر: تحفــة المحتــاج 31/6. 
ــي 9  ــار 223/3، والمغن ــي اآلث و ينظــر للتوســع: شــرح معان
/ 231، وتحفــة المحتــاج 31/6، أســنى المطالــب 191/4، 

األحــكام الســلطانية للمــاوردي ص:51(.
القــول الثانــي: منــع وتحريــم رمــي التــرس مــن الحربييــن 
ــاف  ــة، وخ ــول المالكي ــو ق ــرورة. وه ــال الض ــن إال ح المدنيي
المعتمــد عنــد الشــافعية. ومــن أدلــة هــذا القــول الثانــي مــا يلي:

1 - علــل المالكيــة عــدم جــواز قتــل النســاء والــذراري بالتعليــل 
ــن.  ــة الســابقة وهــو: مراعــاة حــق الغانمي ــي الحال ــدم ف المتق
قــال الِخَرشــي: »العــدو إذا تترســوا بذراريهــم أو بنســائهم بــأن 
جعلوهــم ترســاً يتقــون بهــم فإنهــم يتركــون لحــق الغانميــن إال 
ــي  ــرح الخرش ــر: ش ــذ«. )ينظ ــوا حينئ ــم فيقاتل ــاف منه أن يخ
تقــدم  114/3(. ونوقــش هــذا االســتدالل بمــا  علــى خليــل 
ذكــره، وهــو أن حــق الغانميــن المذكــور ال يصــح أن يعــارض 

المقصــود مــن الجهــاد.
ــواز  ــدم ج ــد- ع ــر المعتم ــول غي ــي الق ــافعية -ف ــل الش 2 - يعل
رميهــم، بأنــه لــو جــاز رميهــم ألدى إلــى قتلهــم مــن غيــر 
ضــرورة وقــد نهينــا عــن قتلهــم. )ينظــر: تحفــة المحتــاج 

.)31 /6
ونوقــش هــذا االســتدالل بأنــه ال ريــب أننــا منهيــون عــن قتلهــم 
ــا  ــه إنم ــة فإن ــذه الحال ــي ه ــم ف ــا قتله ــدم. وأم ــا تق ــداًء كم ابت
يكــون تبعــاً، وفــي حــال ال يمكــن التوصــل فيــه إلــى قتــل مــن 
ــع  ــن الجم ــق يمك ــذا التفري ــل، وبه ــذا العم ــه إال به ــوز قتل يج
بيــن نصــوص النهــي عــن قتلهــم، والنصــوص التــي ورد فيهــا 

ــار 223/3(. قتلهــم كمــا تقــدم )ينظــر: شــرح معانــي اآلث

الترجيــح: بالنظــر فــي أدلــة القوليــن يتبيــن أن الراجــح -وهللا 
أعلــم- هــو القــول األول القائل بجــواز رمي المقاتليــن الحربيين 
حــال تترســهم بمدنييهــم، بحيــث يقصــد بالرمــي المقاتليــن دون 
المدنييــن. نظــراً لقــوة أدلــة هــذا القــول، وتمشــيه مــع مقاصــد 
الجهــاد فــي الشــريعة. )وينظــر للتوســع: شــرح الخرشــي علــى 

خليــل 114/3، و تحفــة المحتــاج 31/6(.

الحالة الخامسة: المعاملة بالمثل
صــرح عــدد مــن أهــل العلــم بجــواز رد اعتــداء المعتــدي بمثــل 

اعتدائــه، وإن كان ابتــداؤه لهــذا الفعــل غيــر مشــروع. 
ــا  ــا ضــرب أوســاط رؤوســهم بالســيف ف ــال الباجــي: »وأم ق
يجــوز ذلــك إال قبــل األســر لهــم فــي نفــس الحــرب، وأمــا بعــد 
أســرهم والتمكــن منهــم فــا ينبغــي أن يمثــل بهــم وال يعبــث فــي 
قتلهــم، ولكــن تضــرب أعناقهــم صبــراً إال أن يكونــوا قــد فعلــوا 
ــه« )ينظــر:  ــم مثل ــل به ــل فيعم ــه التمثي ــى وج بالمســلمين عل

المنتقــى شــرح الموطــأ 168/3(.
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ــا يجــوز إال  ــل ف ــي القت ــل ف ــا التمثي ــة: »فأم ــن تيمي ــال اب وق
علــى وجــه القصــاص، وقــد قــال عمــران بــن حصيــن رضــي 
ــه وســلم-  ــى هللا علي ــا رســول هللا -صل ــا خطبن ــا: م هللا عنهم
خطبــة إال أمرنــا بالصدقــة ونهانــا عــن المثلــة. حتــى الكفــار 
إذا قتلناهــم، فإنــا ال نمثــل بهــم بعــد القتــل، وال نجــدع آذانهــم 
ــا،  ــك بن ــوا ذل ــوا فعل وأنوفهــم، وال نبقــر بطونهــم إال أن يكون
ــة  ــر: السياس ــل« )ينظ ــرك أفض ــوا، والت ــا فعل ــم م ــل به فنفع

الشــرعية /110(.
وقــال ابــن القيــم: »وقــد أبــاح هللا تعالــى للمســلمين أن يمثلــوا 
بالكفــار إذا مثلــوا بهــم وإن كانــت المثلــة منهيــاً عنهــا، فقــال 
تعالــى: }َوإِْن َعاقَْبتـُـْم فََعاقِبـُـوا بِِمْثــِل َمــا ُعوقِْبتـُـْم بـِـِه{ )النحــل: 
ــع  ــف وقط ــدع األن ــة بج ــى أن العقوب ــل عل ــذا دلي 126(، وه
ــل ليســت  ــة بالمث ــي عقوب ــك ه ــو ذل ــر البطــن ونح األذن وبق
ــم  ــن القي ــية اب ــر: حاش ــدل«. )ينظ ــو الع ــل ه ــدوان، والمث بع

.)180/12
ومن األدلة على جواز المعاملة بالمثل ما يلي:

ــْهِر اْلَحــَراِم َواْلُحُرَماُت  ــْهُر اْلَحــَراُم بِالشَّ 1 - قولــه تعالــى: }الشَّ
قَِصــاٌص فََمــِن اْعتـَـَدى َعلَْيُكــْم فَاْعتـَـُدوا َعلَْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعتـَـَدى 
ــرة:  ــَن { )البق ــَع اْلُمتَّقِي َ َم ــوا أَنَّ هللاَّ َ َواْعلَُم ــوا هللاَّ ــْم َواتَّقُ َعلَْيُك

.)194
2 - قولــه تعالــى: }َوالَِّذيــَن إَِذا أََصابَُهــُم اْلبَْغــُي ُهــْم يَْنتَِصــُروَن 
ــَح فَأَْجــُرهُ  ــا َوأَْصلَ )39( َوَجــَزاُء َســيِّئٍَة َســيِّئَةٌ ِمْثلَُهــا فََمــْن َعفَ

ِ إِنَّــهُ اَل يُِحــبُّ الظَّالِِميــَن{ )الشــورى: 40-39(. َعلَــى هللاَّ
ــا  ــِل َم ــوا بِِمْث ــْم فََعاقِبُ 3 - قولــه ســبحانه وتعالــى: }َوإِْن َعاقَْبتُ
ابِِريَن.)النحــل:  ُعوقِْبتُــْم بِــِه َولَئِــْن َصبَْرتُــْم لَُهــَو َخْيــٌر لِلصَّ
126( وقــد جــاء فــي ســبب نــزول هــذه اآليــة عــن أبــي بــن 
ــة  ــن األنصــار أربع ــب م ــوم أحــد أصي ــا كان ي ــال: لم ــب ق كع
ــوا  ــن ســتة فيهــم حمــزة فمثل وســتون رجــاً ومــن المهاجري
ــذا  ــل ه ــاً مث ــم يوم ــا منه ــن أصبن ــار: لئ ــت األنص ــم. فقال به
ــزل هللا  ــة فأن ــح مك ــوم فت ــا كان ي ــال: فلم ــم. ق ــنَّ عليه لنُْربِيَ
ــْن  ــِه َولَئِ ــْم بِ ــا ُعوقِْبتُ ــِل َم ــوا بِِمْث ــْم فََعاقِبُ ــى: }َوإِْن َعاقَْبتُ تعال
ــد  ــش بع ــال رجــل: ال قري ــَن{. فق ابِِري ــٌر لِلصَّ ــَو َخْي ــْم لَُه َصبَْرتُ
اليــوم. فقــال رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم- : ُكفُّــوا عــن 

ــذي( ــد، والترم ــة. )رواه أحم ــوم إال أربع الق
قــال القرطبــي: »أطبــق جمهــور أهــل التفســير أن هــذه اآليــة 
مدنيــة نزلــت فــي شــأن التمثيــل بحمــزة فــي يــوم أحــد« 

)ينظــر: تفســير القرطبــي 201/10(.
وقــال أبــو بكــر الجصــاص فــي هــذه اآليــة: »نــزول اآليــة على 
ســبب ال يمنــع عندنــا اعتبــار عمومهــا فــي جميــع مــا انتظمــه 
ــا انطــوى تحتهــا«.  ــع م ــي جمي االســم، فوجــب اســتعمالها ف

)ينظــر: أحــكام القــرآن للجصــاص 286/3(.
ــة أو  ــي محكم ــل ه ــة ه ــي اآلي ــير ف ــل التفس ــف أه ــد اختل وق
ــري أنهــا محكمــة، وأن األمــر فيهــا  ــار الطب منســوخة؟ واخت
ــه  ــن عاقب ــب م ــة أن يعاق ــن بعقوب ــن المؤمني ــب م ــن عوق لم
بمثــل الــذي عاقــب بــه إن اختــار عقوبتــه، وأن الصبــر علــى 
ــه. )ينظــر: تفســير الطبــري14:197(. ــر ل تــرك عقوبتــه خي
4 - مــن الســنة: مــا فــي الصحيحيــن عــن أنــس - رضــي 
ــة  ــوا المدين ــة قدم ــَكل وُعَرين ــن ُع ــاً م ــه - : »أن ناس هللا عن
ــام،  ــوا باإلس ــلم - وتكلم ــه وس ــى هللا علي ــي - صل ــى النب عل
فقالــوا: يــا نبــي هللا إنــا كنــا أهــل ضــرع ولــم نكــن أهــل 

ريــف، واســتوخموا المدينــة )اســتثقلوها ولــم يوافــق هواؤهــا 
ــلم -  ــه وس ــى هللا علي ــول هللا - صل ــم رس ــر له ــم( فأم أَبدانه
بــَذوٍد )الــذَّود مــن اإلبــل: مــا بيــن الثنتيــن إلــى التســع، وقيــل 
ــوا  ــم أن يخرج ــر( وراٍع، وأمره ــى العش ــاث إل ــن الث ــا بي م
فيــه فيشــربوا مــن ألبانهــا وأبوالهــا، فانطلقــوا حتــى إذا كانــوا 
ــي  ــي النب ــوا راع ــامهم، وقتل ــد إس ــروا بع ة كف ــرَّ ــة الَح ناحي
ــي -  ــغ النب ــذود. فبل ــتاقوا ال ــلم - واس ــه وس ــى هللا علي - صل
صلــى هللا عليــه وســلم - فبعــث الطلــب فــي آثارهــم، فأمــر بهــم 
فَســَمروا أعينهــم وقطعــوا أيديهــم، وتُِركــوا فــي ناحيــة الحــرة 

ــاري(. ــم« ) رواه البخ ــى حاله ــوا عل ــى مات حت
وعنــد مســلم عــن أنــس - رضــي هللا عنــه - قــال: »إنمــا 
َســَمل النبــي - صلــى هللا عليــه وســلم - أعيــن أولئــك )َســَمل 
ــو  ــل: ه ــا، وقي ــاة أو غيره ــدٍة ُمْحم ــا بَحدي ــم: أي فَقَأه أعينه
ــن  ــم ســملوا أعي ــْمر( ألنه ــى السَّ ــو بْمعن ــا بالشــوك وه فَْقُؤه

عــاء« )رواه مســلم(. الرِّ
ــلم  ــه وس ــى هللا علي ــي - صل ــل النب ــي فع ــتدالل: ف ــه االس وج
ــة فــي العقوبــة والقصــاص، وأن  - دليــل علــى جــواز المماثل
ذلــك ليــس مــن المثلــة المنهــي عنهــا. ) ينظــر: فتــح البــاري 
341/1( وقــد يناقــش االســتدالل باألدلــة المتقدمــة مــن القرآن 
والســنة بأنهــا إنمــا تفيــد معاقبــة المعتــدي بمثــل اعتدائــه على 
وجــه ال تتعــدى فيــه العقوبــة إلــى غيــره، أمــا قتــل المدنييــن 
مــن الكفــار فــإن فيــه تعديــاً علــى أبريــاء معصومــي الــدم لــم 
يصــدر منهــم مــا يوجــب العقوبــة، وقــد قــال هللا تعالــى: }َواَل 
تـَـِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخــَرى{ )اإلســراء: 15[. ويجــاب عنــه: بــأن 
النهــي عــن قتــل المدنييــن الحربييــن ال يعنــي أن دماءهــم 
معصومــة مطلقــاً، وال يخرجهــم عــن كونهــم مــن الحربييــن، 
ــب  ــي الغال ــم ف ــم لكونه ــى قتله ــد إل ــن القص ــا ع ــا نُِهين وإنم
ليســوا مــن أهــل الممانعــة والمقاتلــة، فليــس فــي قتلهــم 
ــا  ــوس م ــل النف ــن قت ــاح م ــى أب ــاد، وهللا تعال ــة للجه مصلح
يحتــاج إليــه فــي صــاح الخلــق ودفــع فتنــة الكفــر. ) ينظــر: 
السياســة الشــرعية / 165 واآليــة فــي ســورة ] البقــرة: 193 
[، وعلــى هــذا فإنــه متــى مــا ترتــب علــى الكــف عــن المدنييــن 
إخــال بمقاصــد الجهــاد، فــا اعتبــار للنهــي عــن قتلهــم كمــا 

تقــدم بيانــه فــي صــور اإلغــارة والتتــرس ونحوهــا. 
ومــن المعلــوم فــي عــرف الحــروب قديمــاً، أن الحــرب متــى 
ــو  ــراده - ول ــع أف ــرف بجمي ــإن كل ط ــن ف ــن طرفي ــبت بي نش
كانــوا مــن غيــر المقاتليــن - يكــون مســتباحاً للطــرف اآلخــر، 
ألن الحــرب قائمــة علــى كســر شــوكة العــدو، والضغــط عليــه 
إلخضاعــه والتغلــب عليــه. هــذا هــو األصــل فــي الحــرب. إال 
أن المحاربيــن قــد يكفــون عــن التعــرض لبعــض فئــات الطرف 
ــى الكــف عــن  ــث يســتقر األمــر عل ــن(، بحي اآلخــر )كالمدنيي
ــن  ــة بي ــراف الحربي ــن األع ــاً م ــح عرف ــات، ويصب ــذه الفئ ه
األمــم. )ينظــر: الجهــاد والقتــال فــي السياســة الشــرعية 

.)1244/2

وبنــاء علــى هــذه المقدمــة الشــرعية والعرفيــة، فإنــه ال 
ــاب  ــن إذا كان قتلهــم مــن ب ــن الحربيي ــل المدنيي ــع مــن قت مان
ــل  ــة بالمث ــدأ المعامل ــداء، ألن مب ــل ورد االعت ــة بالمث المعامل
ــه الشــريعة إذ  ــا أقرت ــم، وهــو م ــن األم ــه بي ــق علي ــدأ متف مب

ــدل. ــو مقتضــى الع ه
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الخسائر البشرية والمـــــاديـة 
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1000120000بنجشير34 -
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ســليمان  جبــال  قمــم  يــا 
طبــول دقــات  هلل  حمــداً 
فــي كل مكان كــّف الرحمن 
في أي زمان الحرب سجال 
النصــر يجــيء علــى ميعــاد 
لإلســام  البســمة  ليعيــد 
النــار  إزاُر  أفغانســتان 
أفغانســتان ســرباُل هــوان 
أفغانســتان ينبــوع رجــاء
أفغانســتان رايــاُت جهــاد 
درٌع يكســو صــدر اإلســام 
ــراٍح  ــٍل وِج ــر ثَِم ــي عص ف
ــي  ــح اآلت ــع الفت ســتعود م
ولإلســـــــام  لإلنـســـــان 

األفغــان  لشــعب  النصــر 
الحــــرية تقــتـــــرب اآلن 
تحمــل بشــرى للشــجعان 
إخــوان  يــا  تهنــوا  ال  أْن 
األكــوان  رّب  مــن  وعــٌد 
مــن خلــف جــدار األزمــان 
الفّجــار  جيــش  يلبســه 
بالعــار المتخــاذَل  وَصــَم 
األحــزان  ليــل  فــي  فجــٌر 
ــام تخفــق فــي مســرى األي
وســهام  رماحــاً  ويصــدُّ 
أفغانســتاُن صحــوةُ إيمــان 
للشــطآن  قريبــاً  ســتعود 
أفغانســتان حــٌب ووســام 

النصر لشعب األفغان




